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Model 2: YYSM=-3843,4+SS*1542,1+OA*820,5

Üçüncü modelde ise YYSM’nın hesaplanmasında üç adet 

değişkenin (SS, OA ve SYB) ölçülmesine ihtiyaç 

duyulurken bu modelde belirtme katsayısının (R2=0,76) 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Modeller arasındaki 

en yüksek R2 değeri üçüncü modelde ortaya çıkmaktadır. 

Bu modelde ikinci modele göre 0,05’lik iyileşmeye karşılık 

iki değişkenin ölçümünden üç değişkenin ölçülmesi gibi iş 

yükünde daha büyük bir artışın olması dikkat 

çekmektedir. 

Model 3: YYSM=-17490,3 + SS * 1388,4 + OA * 657,7 + SYB 

* 78,6. Modelin ortaya çıkardığı iş yükünün artışı maliyeti 

de artıran bir faktör olmaktadır. Buna rağmen işin 

hassasiyeti göz önüne alındığında bu modelin tercih 

edilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır (Şekil 3).

Odun dışı orman ürünleri açısından gelir getiren ve çelenk 

üretimine konu olan sandal sahalarında YYSM’nı hesap-

lamaya dönük bu çalışma ile uygulamacıların sandal 

alanlarında envanter yapmak suretiyle serveti hesaplamaları 

oldukça kolay bir hale getirilmiştir. YYSM’nı hesaplamaya 

yönelik ortaya çıkartılan regresyon modellerinin üçünün de 

istatistiki anlamda kullanılabilir durumda olması 

planlamacıların elini güçlendiren bir faktördür. Bu çalışmayla 

uygulamacının sandal alanlarında yaş yapraklı sürgün 

miktarını belirlemek için yapılacak envanter çalışmalarında 

bir değişkeni ölçerek (SS) dahi sonuca ulaşabilmeleri olanaklı 

hale gelmiştir. 

Şekil 3. YYSM ile SYB arasındaki ilişkiyi gösteren grafik
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Çalışmanın Amacı
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nde 6700 hektarlık alan 
kaplayan ve çelenk üretimine konu olan sandalın yaş yapraklı 
sürgün servet envanter yöntemini belirlemek ve amenajman 
planı yapan uygulamacıların envanter için sandal ağaçlarında 
herhangi bir kesim işlemi yapmadan hızlı bir şekilde sonuca 
ulaşmalarını sağlamak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 
Bu bağlamda sandalın en yoğun yayılış yaptığı Serik Orman 
İşletme Müdürlüğü, Pınargözü Orman İşletme Şefliği Sınırları 
içerisinde yer alan 166 ve 181 nolu bölmelerde yer alan sandal 
meşcereleri çalışma alanı olarak seçilmiştir.

Sandal ocaklarında yaş yapraklı sürgün miktarı ile diğer 
değişkenlere ait ölçüm ve tartım değerlerinin yer aldığı bilgiler-
den bilgisayar ortamında bir veri seti oluşturulmuştur. Veriler 
SPSS 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Esas hesaplamak istediğimiz değişken olan yaş yapraklı sürgün 
miktarına ilişkin elde edilen değerler normal dağılım gösterdiği 
için veriler üzerinde herhangi bir dönüşüm işlemi 
uygulanmamıştır
İstatistiki analizler sonucu YYSM’nı hesaplamak için 3 model 
ortaya çıkmıştır.

İstatistiki analizler sonucunda, çelenk üretimine konu olan ve 

uygulamacıların yoğun uğraşlarla hesaplayabildiği yaş yapraklı 

sürgün miktarını belirlemeye yönelik 3 modelin ortaya çıktığı 

görülmektedir. 

İlk modelde, çalışmada bağımsız değişken olarak ölçülen 

ocaktaki SS ölçümü yaklaşımıdır. Bu yöntemin avantajı, tek bir 

değişkenin ölçümüyle YYSM’nin belirlenebilmesidir. Bu modelin 

dezavantajı ise belirtme katsayısının (R2=0,59) görece düşük 

olmasıdır. 

Model 1: YYSM =1589,5+SS *2513,04’dir

İkinci modelde YYSM’nın hesaplanmasında iki adet değişkenin 

(SS ve OA) ölçülmesine gereksinim duyulmaktadır. Bu modelde 

belirtme katsayısı (R2=0,71)’dir. Birinci modele göre fazladan bir 

değişkenin eklenmesi sonuç üzerinde etkili olan ve ölçülemeyen 

diğer faktörlerin değeri %29’a düşmektedir. Birinci modele göre 

%30 oranında daha sağlıklı yapı ortaya çıkmaktadır. Bunun da 

birinci modele göre iş yükünün fazla olması bir dezavantaj 

olarak görülmektedir.

Şekil 1.  Ocak taç çapı ve taç boyu ölçümü

Şekil 2. Ocaktaki yaş yapraklı sürgün ölçümü

Proje çalışmaları sırasında esas hedeflenen ve bağımlı değişken 
olan YYSM hassas terazilerde tartılmak suretiyle belirlenmiştir 
(Şekil 2.). Elde edilen bütün veriler üzerinde korelasyon ve 
regresyon analizleri yapılarak sandal ocaklarındaki YYSM’nı 
hesaplamaya dönük istatistiki olarak anlamlı olan 3 adet regresyon 
modeli ortaya çıkartılmıştır. 

Çalışmanın Özeti
Bu çalışmada Pınargözü Orman İşletme Şefliği, çalışma alanı 
olarak seçilmiştir. Sahada basit rastgele örnekleme yöntemiyle 
100 adet sandal ocağında ölçüm ve tartım işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda, el GPS’i ile her sandal ocağının 
koordinatları tespit edilmiştir. Sandal ocaklarında Yaş Yapraklı 
Sürgün Miktarını (YYSM) hesaplamaya dönük Ocak Taç Çapı,  
Ocak Taç Boyu ve Ocaktaki Gövde Sürgünü Sayısı gibi 
değişkenlerin ölçümü yapılmıştır (Şekil 1.). Ocak taç çapı, 
birbirine dik şekilde iki ölçü alınarak ölçülmüştür. Her iki ölçü 
değeri de istatistiki analizlerde kullanılmıştır. Ayrıca bu 
değerlerin çarpımıyla oluşan ocak alanı (OA) bilgisi de türetilmiş 
veri olarak regresyon analizinde kullanılmıştır. Öte yandan 
bağımlı değişkenle ilişkisi olacağı düşüncesiyle ocağın ortalama 
yaşı, sürgünün yapraksız kısmının boyu ile sürgünün yapraklı 
kısmının boyu (SYB) ölçülmüştür. 

Bulgular
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