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ARAŞTIRMA BÜLTENİ
KIZILCAHAMAM ORMANLARINDA DAMGADA GEÇEN SÜRE
1. GİRİŞ
Araştırma, üretimin ilk aşamasını
oluşturan dikili damgada geçecek iş süresinin saptanmasını amaçlamıştır.
2. YAPILAN ÇALIŞMALAR
Antalya kızılçam yörelerinin çeşitli
alan koşullarını yansıtan 5 Silvikültürel
kesim biçiminde - Hazırlama, Tohumlama,
Boşaltma, Bakım, Tıraşlama kesimi- birer
hektarlık alanlarda, her kesim biçimi için 20
uygulama alanı alınıp, uygulanagelen damga yöntemi ile çalışılmış ve her alan için
süreler ayrı ayrı saptanmıştır. Çeşitli kesim
biçimi ve koşullardaki alanlardan elde edilen veriler, her işlemde kendi içinde istatistiksel değerlendirilmiştir. Buna göre ağaç
sayısı, hacim, çap, eğim ve engelliliğin süreye etkisi ve ilişkileri elde edilmiştir. Araştırmanın uygulama alanları, güneyde, yukarıda anılan özellikleri yansıtan yerlerden,
1’er hektar genişlikte olmak üzere, 5 kesim
biçimi (Hazırlama - Tohumlama - Boşaltma
- Bakım - Tıraşlama) için, Antalya Orman
Bölge Başmüdürlüğünün Çakırlar, Bük,
Düzlerçamı ve Hacıbekar bölgelerinden
20'şer sayıda alınmıştır.
3. SONUÇ ve ÖNERİLER
Antalya Bölgesi kızılçam ormanlarının gelişim çağlarına göre belirlenen beş
silvikültürel önlemde her kesim biçiminde
20'şer sayıda olmak üzere uygulama alanlarında damgada geçen süreler saptanarak bu
süreyi etkileyeceği varsayılan engellilik,

eğim, ağaç sayısı, hacim ortalamalarının
elde edilen verileri istatistiksel değerlendirmeleri çoğul regresyon analizi ile yapılmış, ilişkiler bulunmuş ve Çizelge 1’de
verilmiştir. Çizelgedeki değişken açıklamaları aşağıda verilmiştir.
Y= Standart süre, çeşitli koşullarda ı ha. da
giden damga süresi (dak.)
X1=1ı ha’da damgalanan toplam ağaç sayısı (ad.)
X2= 1 ha’da damgalanan toplam dikili hacim (m3)
X3= 1 ha’da damgalanan ağaçların 1.30
çaplarının aritmetik ortalaması (cm.)
X4= Çalışılan alanların eğim ortalaması
(%)
X5= Çalışılan alanlarda, çalışmayı engelleyen eğim dışındaki tüm unsurların ortalaması (%)
Bir hektar için bulunmuş bu sürelerin bir Bölge Şefliğinin o yılki damgalanması gereken alanlarının çarpımı ile yıllık
damga iş süresi elde edilebilecektir. Bu süre
arı süre olup, buna eklenecek zorunlu süreler bulunmaktadır. 14 ölçü sonunda bulduğumuz ortalama % 43 oranı, çalışılan bölgelerde, Çakırlar, Düzlerçamı, Bük ve Hacıbekar yörelerinde iş içinde zorunlu ek
süreler ve Antalya'dan gidip gelmelerle elde
edilmiştir. Çeşitli kesim biçimlerinde ve
çeşitli alan koşullarında yapılacak damgalarda bir Bölge Şefi bu % 43 zorunlu süreyi
de ekleyerek, 1 hektar için gereken süreyi
bulabilir. Burada hektar ·ya da hacimden
gidilerek, o yıl damgaya ne denli işgücünün
ayrılacağı ve ayrıca ne denli işgücü ile pa-

raya gereksinim duyulacağı kolaylıkla saptanabilir.
Kızılçam ormanlarında çeşitli gelişim çağlarında büklerde alınması gereken
silvikültürel önlemlerin uygulanacak damgalarında geçecek sürelerin saptanması
amacı ile ele alınan bu araştırmada, beş
kesim biçimi öngörülmüştür. Antalya yöresi
kızılçam ormanlarını alan, bük yapısı ve
gelişim çağları yönünden yansıtan, deniz
düzeyinden başlayarak 1000 m. yükseltiye
değin ulaşan alanlarda, her kesim biçimi
için 20'şer yinelemeli ve 1'er ha. genişliğinde 100 adet uygulama alanında çalışılmıştır.
Damga işlemleri yanında, alanların özellikleri de birlikte saptanıp elde edilen verilerin
ortalamaları çoğul regresyonla değerlendiri-

lerek, damgada geçecek süre ile alan özellikleri arasındaki ilişkiler bulunmuştur. Bu
ilişki ve istatistiklerden kurulan denklemlere, çeşitli değerler verilerek (damgası yapılacak alanın 1 ha’ı için ölçüldüğü varsayılan değerlerden ağaç sayısı, 1.30 ortalama
çap, hacim alan ölçülerinden eğim ve engellilik), çeşitli durumlarda, damga süreleri
bulunabilir. Aşağıda Çizelge 2’de örnek
olarak, ortalama değerler verilip, elde edilmiş ortalama süreler, 1 ha’da, 100 ağaçta,
100 m3’de ortalama arı sürelerdir. Damgaya
başlama ile damganın bitimi arasındaki bu
arı süreye, dinlenmeler, hazırlık ve yolda
geçen % 43 oranındaki süre de eklenmelidir.

Çizelge 2. Örnek değerlerle damga süreleri
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