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SEDİR (Cedrus Libani A.RİCH.) MEŞCERELERİNİN HACIM ARTIMINI MAKSİMİZE EDEN 

OPTİMUM KURULUŞLAR  

 GİRİŞ 

Bu çalışmada doğal sedir meşcerelerinin 

değişik sıklık ve bonitet derecelerinde hacım 

artımını maksimize eden optimal meşcere 

kuruluşları ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Ülkemizdeki belli başlı ağaç türlerinin oluşturduğu 

ormanlar için düzenlenen hasılat tabloları, normal 

kapalılıkta müdahale görmemiş meşcereler için 

hazırlanmıştır. Oysa günümüzde, bırakın ülkemizi 

dünyada da artık müdahale görmemiş orman, 

dolayısı ile normal kapalılıkta orman kalmamış 

gibidir. Bundan dolayıdır ki, Avrupa son yüz 

yıllarda değişik silvikültürel müdahalelere göre 

hasılat unsurlarını veren hasılat tablolarını 

oluşturmuş ve buna göre meşcerelere müdahale 

etmektedir. Ancak ülkemizdeki mevcut hasılat 

tablolarının çoğundan bu amaçla 

yararlanılamamaktadır. Onun içindir ki, bundan 

sonra yapılacak olan hasılat tablolarında yaş ve 

bonitetin yanında sıklığın da değişken olarak 

alınması, meşcerelerin üretimini arttırma açısından 

daha önemli olacaktır. Ülkemiz açısından bir 

değerlendirme yapılırsa, mevcut orman 

alanlarımızdan yararlanmanın en iyi düzeyde 

yapılamadığını ve ülkemizin orman alanının da 

yetersiz olduğunu görürüz. 

Bu araştırmanın amacı, sedir meşcerelerinin 

cari hacım artımını veya genel hacmını en yüksek 

düzeye çıkaran yaş, BOD ve SD koşullarının 

saptanmasına yardımcı olmaktır. Bu nedenle, bu 

değişkenlerin değişim aralığı içindeki her değer 

için, meşcerenin hacım ve hacım elemanlarını en 

kısa zamanda verecek bir sedir hasılat tablosu 

programının, Visual Basic Application MS Excel 

Macro programlama diliyle oluşturulması alt amaç 

olmuştur. Bu amaçları gerçekleştirmek için, normal 

kapalı Toros sediri meşcerelerinden yeter sayıda 

örnek alanlar alınması ve bu örnek alanlarda amaca 

hizmet edecek her türlü ölçü ve bilginin alınması 

planlanmıştır. Oluşturulan sedir hasılat tablosu 

programı, yaş, BOD ve SD değerlerine göre en iyi 

sedir meşceresi kuruluşlarını başarıyla vermekte ve 

uygulayıcıya en yüksek cari hacım artımını veren 

koşulları saptamasına yardımcı olmaktadır. 

YAPILAN ÇALIŞMALAR 
Bu çalışmada geçici örnek alanlar, farklı yaş 

ve bonitet sınıflarını temsil eden aynı yaşlı, normal 

kapalı, mümkün olduğunca saf sedir 

meşcerelerinden bilinçli rastgele örnekleme 

yöntemiyle, kare veya kareye yakın dikdörtgen 

biçiminde alınmıştır. Bir örnek alanın ilk iki dik 

kenarının alınışında, bu kenarlara bitişik 5 metrelik 

şerit içerisinde kenar boyunca 10 adet ağacın 

bulunması esas alınmıştır. Örnek alanlarda bakı, 

denizden yükseklik, eğim, ağaçların dip çapı, göğüs 

çapı, ağaç boyu, yeşil dal başlama yüksekliği, en 

uzun yeşil dal uzunluğu, yaşı, son on yıllık halka 

kalınlığı, çift kabuk kalınlığı, meşcere üst boyu gibi 

değişkenler ölçülmüş ve her deneme alanından bir 

veya birkaç ağaç kesilerek gövde analizi 

yapılmıştır. Örnek alanların seçiminde çeşitli 

meşcere sıklıklarının temsil edilmesine 

çalışılmamış, sıklık rastlantıya bırakılmıştır. 

Uygulayıcıların kullanabileceği tabloların 

hazırlanması ve programın yazımı sırasında 

kullanılması veya meşcerelerdeki artım ve büyüme 

olaylarının daha iyi anlaşılması amacıyla, 100 örnek 

alandan toplanan veriler yardımıyla çeşitli ilişkiler 

incelenmiştir. 

 SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kabuklu göğüs çapı 0-1cm için tek girişli, 1-

72cm arasında bulunan sedir ağaçlarının 

hacımlandırılması için, çift girişli bir hacım 

denklemi, 72–200cm arasındaki ağaçların 

hacımlandırılması için ise, kabuklu göğüs çapı ve 

gövde şekil katsayısı arasındaki ilişkiden 

yararlanılarak, bir çift girişli hacım tablosu olmak 

üzere üç adet hacım tablosu yapılmıştır. 

Toros sedirlerinde gövdelerin kabuk hacım 

payı 0,1597 olarak bulunmuştur. 



Sedir meşcerelerinde sıklık derecesinin 

arttırılmasıyla bu artım ve hacımları, meşcerenin 

bonitet derecesinin izin verdiği ölçüde en yüksek 

düzeye çıkarmak mümkün görülmektedir. Aynı 

yaşlı ormanlarda belli yaştaki normal kapalı bir 

meşcerenin mevcut sıklık derecesini, meşceredeki 

mevcut ağaçlardan yararlanarak, yükseltmek veya 

küçültmek mümkündür. Meşcereyi istenen bir 

SD’ne yükseltmek için, bu SD değerine karşı gelen 

ağaç sayısının bulunduğu yaşa kadar meşcereye 

herhangi bir silvikültürel işlem uygulamamak 

gerekmektedir. SD değerini küçültmek için ise, 

uygun silvikültürel işlemlerle meşceredeki ağaç 

sayısını, SD değerine karşı gelen ağaç sayısına 

ininceye kadar aralamalarla azaltma yoluna 

gidilmesi gerekir. Sıklık derecesinin küçültülmesi, 

hacım artımını azaltacağı için, pek tercih 

edilmemesi yerinde olur.  

Sedir hâsılat tablosu programı türettiği 

çapların 4cm’lik çap basamaklarına dökümünü 

yapmakta ve basamaklardaki çap sayılarını hâsılat 

tablosunun 35. sütunundan itibaren gelen sütunlara 

yazmaktadır. Her yaş için hektardaki ağaç 

sayılarının çap basamaklarına dağılımları, gerçek ve 

olması gereken ağaç sayısını karşılaştırma imkânı 

sağlamakta ve silvikültürel müdahalelerin dozajını 

saptamada yararlı olması beklenmektedir. Frekans 

dağılımlarının sağa çarpık olması sedirin yarı ışık 

ağacı olduğunu göstermektedir. Bulunan frekans 

dağılımlarından faydalanarak, dağılımların çarpıklık 

ve basıklık katsayıları da hesaplanıp, sedir hâsılat 

tablosunun 26 ve 27. sütunlarına yazdırılmaktadır. 

Hasılat tablosunun 26’ıncı sütununda verilen 

çarpıklık katsayıları, sedir meşcerelerinin hangi 

yaşlarda ışığa ihtiyaç duyduğunu veya gölgeye 

dayanıklı hale geldiğini göstermesi açısından 

önemli olmaktadır. Çarpıklık katsayısının sıfıra 

yakın veya negatif değerleri sedirin ışığa ihtiyaç 

duyduğu yaşları göstermektedir. Çarpıklık katsayısı 

sıfırdan pozitif yönde uzaklaştığı ölçüde, sedir 

meşcerelerinin gölgeye dayanıklı hale geldiği 

söylenebilir. Basıklık katsayısı 3’ten küçükse, 

dağılım basık, 3’ten büyükse dağılım dik, 3’e eşitse 

dağılım normal basık olmaktadır 

Sedir hasılat tablosunun 22’inci sütununda 

verilen hektardaki kabuk hacımlarının da, gelecekte 

kabuğun kullanım alanı artacağından önemli ve 

yararlı olacağı düşünülmektedir.  

En yüksek miktar ve kalitede odun 

üretiminin yapılması amaçlanan meşcerelerde, 

optimum kuruluşların servet ve hacım artımlarının 

aktüel kuruluşların servet ve hacım artımlarından 

daha küçük olamayacağı kuralına mutlaka 

uyulmalıdır. Optimum kuruluştan amaç, en yüksek 

miktarda hacım artımının sağlanması olduğu 

unutulmamalıdır. Optimum kuruluştaki bir 

meşcerenin yaptığı hacım artımının meşcereden 

çıkarılmaması genel hacım verimini düşüreceği 

için, eta miktarının saptanmasında mutlaka bu 

durum dikkate alınmalıdır. 

Bu çalışma ile ortaya konulan bilgilerden, 

idare sürelerinin belirlenmesi ve değişik idare 

süreleri sonunda meşcerelerden sağlanacak ürün 

çeşitleri dağılımının ve buna bağlı olarak parasal 

değerinin hesaplanması, orman amenajman 

planlarının hazırlanma ve kontrolünün yapılması 

aşamalarında da güvenle yararlanılabilir. Ayrıca, 

düzenlenmiş çeşitli tabloların uygulayıcılar 

açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Çalışmadaki ilginç bulgular dendrometri ve orman 

hasılat bilgisi bilim dallarına katkıda bulunacak 

düzeyde olduğundan çok önemli sayılır. Ayrıca, söz 

konusu bulgular ve kullanılan yöntemler, araştırıcı 

bilim adamlarına yararlı olabilecek ve yön verecek 

niteliktedir. 

Normal kapalı sedir meşcerelerinden elde 

edilen veriler yardımı ile bu meşcerelerde mevcut 

olan çeşitli doğal ilişkilerden yararlanarak, idare 

süresi (T), bonitet (BOD) ve sıklık (SD) derecelerine 

bağlı olarak, bir hektarlık sedir meşceresindeki hacım 

ve hacım elemanlarını veren hasılat tablosunun 

bilgisayar yardımıyla kısa zamanda elde edilmesi 

mümkün olmaktadır. Diğer ilişkiler yardımıyla da, t, 

BOD ve SD değişkenlerine bağlı, kesin benzetim 

(deterministic simulation) yöntemi ile dinamik bir 

hasılat tablosu oluşturulmaktadır. Programın 

çalıştırılmasıyla BOD, SD ve idare süresi (T) ile 

istenen hasılat tablosunun yıllık veya dönemsel (on 

yıllık) olacağını bildiren bir kod numarası 

istenmektedir. Yıllık için “1” ve 10 yıllık için “2” kod 

numarası verilmektedir. “1” kodu verildiğinde, 10 

yaşından T yaşına kadar yıllık olarak hacım ve hacım 

elemanlarını veren hasılat tablosu yazdırılmaktadır. 

“2” kodu ise, 20–T yaşları dahil ve bu aradaki 10 

yıllık dönemlere ait sonuçların yazılmasına neden 

olmaktadır. İstenen bilgiler verildikten sonra, 

“HASILAT TABLOSU” tuşuna basıldığında yeni 

koşullara uygun hasılat tablosu yazdırılmaktadır. 

“TEMİZLE” tuşuna basıldığında da, önceden 

yazdırılan hasılat tablosu sonuçları silinmektedir. 

Bilgisayarda düzenlenen hasılat tablosu 21 ana ve 63 

ek sütundan oluşmaktadır.  
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