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ARAŞTIRMA BÜLTENİ
ÇEŞİTLİ ALAN KOŞULLARINDA VE ÇEŞİTLİ BOYUTLARDA KIZILÇAM
YAPACAK YUVARLAK ODUNLARIN SÜRÜTÜLMESİNİN
BİRİM SÜRELERİNİN SAPTANMASI
1. GİRİŞ
Bu araştırmada üretimin en güç evresi varsayılan sürütme, günün koşul ve
yöntemleri içinde ele alınmıştır. Güneyde
Toroslarda en yaygın ve standart sayılabilen
sürütme yöntemi olan katırla sürütmede,
çeşitli alan koşullarında ve çeşitli boyutlarda sürütme süreleri saptanmıştır. Sürütmeye
etkili olan etkenlerin etkinlikleri çoğul regresyon analizlerle irdelenmiş ve on yapacak
yuvarlak odun boyutu için ayrı ayrı ilişkiler
elde edilmiştir. Ortalama sürelerden gidilerek öneri biçiminde fiyatlandırmaya da değinilmiştir.
2. YAPILAN ÇALIŞMALAR
Antalya'da Gazipaşa'dan Finike'ye
değin Isparta'da Eğridir-Sütçüler yöreleri,
Burdur-Bucak Melli ormanlarının üretim
yapılan yöreleri bir ön çalışma biçiminde
gözden geçirilmiş, Antalya yöresinde Ardıçdağı ve Dayran bölgelerinin çeşitli bölmelerinde, üretim alanlarında asıl ölçüler
yapılmıştır. 10 odun boyut öbeği için 20
sürütme içinde, eğim, uzaklık, engeliilik
(toprağın yüzündeki eğim dışında her türlü
engelleyici nesne ve özellikler), bir işçi, bir
katır, pek az da olsa iki işçi, iki katır olduğu, sürütülen yapacak yuvarlak odunun ya
da odunların boyutları geçen süre ile birlikte, alanda bulundurulan çizelgelere işlenmiştir. Alanlarda toplanan veriler, değerlendirilebilecek biçime getirilerek, değerlendirme kartlarına geçirilmiştir. Bunların

süre (dak), oylum (m3), uzaklık (m), eğim
(%), engellilik (%) ve çap (cm) olarak, süre
bağlı değişken, öbürleri bağlı olmayan değişkenler olmak üzere çoğul regresyon analizlerle matematik-istatistik değerlendirmeleri yapılmıştır.
3. SONUÇ ve ÖNERİLER
Elde edilen regresyon denklemleri
Çizelge 2’de sunulmuştur. Çizelgedeki değişken açıklamaları aşağıda verilmiştir.
Y = Standart süre= (dak.), bir tam sürütme
seferinde giden arı süre.
X1 = 1 seferde sürütülen oylum (m3)
X2 = Uzaklık (m.), yol ile yapacak yuvarlak
odunun bulunduğu yer arası.
X3 = Eğim (%), sürütülen aralık boyunca
rastlanan eğimlerin ortalaması.
X4= Engellik (%), sürütülen aralık boyunca
çalışmayı engelleyen eğim dışındaki tüm
unsurların ortalaması.
X5 = Çap {cm), kimi denklemlerde, tek tek
sürütülen tomruklarda, aynı odun boyut
öbeği içinde çapın etkililiği de ortalama
olarak ele alınmıştır.
Orman yollarının planlanmasında
yol aralıkları, genellikle 500 m. dolayında
tutulmaktadır. Bunu göz önüne alarak, ortalama uzaklık 250 m; bunun yanında verilerin toplandığı alanlardaki ölçülere göre de
ortalama eğim % 20, ortalama engellilik
%10 olarak alınırsa Kızılçam U.B.T.D. ve
öbürleri için aşağıdaki gibi bir çizelge
oluşmuş olur (Çizelge 3).
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