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Abstract: This study was carried out to classify woody vegetation in Yenişarbademli forest areas. The 

vegetation classification is important to biological diversity conservation and sustainability. In the study, 103 

sample plots 20 x 20 m size were taken for inventory. In the study area, woody plant species and 

environmental factors were recorded in the inventory. Cluster analysis and two way indicator species analysis 

(TWINSPAN) were performed to distinguish vegetation groups in the study. While cluster analysis and two 

way indicator species analysis were carried out, present/ absence values of plant species were used.  By using 

the cluster analysis distinctions, a relationship analysis between qualities was also applied. Multi-response 

permutation procedures (MRPP) analysis was applied to the cluster analysis and TWINSPAN results to 

determine which groups would use the resulting analyzes. The results obtained from MRPP analysis showed 

that the best option was provided with TWINSPAN used five indicatory species. As a result of TWINSPAN 

used five indicatory species, THYSAM, CIRARV, BERVUL, JUNOXY and EUPSPP species were 

identified as discriminating species. The first group represented 51 and the second group represented 52 

sample plots. Discriminating species were determined to be species located in high elevation of the study 

area. As a result of the analysis, the species in the first group is positive indicators while in the second group 

is negative indicators. As a result, elevation is the most important variable when discriminating species group 

and indicator species are identified. 
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Orman Ekolojisinde Odunsu Vejetasyonun Sınıflandırmasına Yönelik Bir 

Çalışma (Isparta-Yenişarbademli Örneği) 

Özet: Bu çalışma Yenişarbademli ormanlık alanlarında odunsu vejetasyonunun sınıflandırılması amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Vejetasyon sınıflandırması, biyolojik çeşitliliği korumak ve devamını sağlamak adına 

önemli bilgiler vermektedir. Çalışmada arazi envanteri ile 20x20 metre boyutlarında 103 örnekleme alanı 

alınmıştır. Her örnekleme alanında odunsu bitki türleri ve yetişme ortamı özellikleri envantere 

kaydedilmiştir. Çalışmada vejetasyon gruplarını ayırabilmek amacıyla kümeleme analizi ve iki yönlü 

gösterge analizi gerçekleştirilmiştir. Kümeleme analizi ve iki yönlü gösterge analizi gerçekleştirilirken bitki 

türlerine ait var- yok değerleri kullanılmıştır. Kümeleme analizi ayrımlarından yararlanarak ayrıca nitelikler 

arası ilişki analizi uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda hangi grupların kullanacağına karar vermek 

amacıyla kümeleme analizi ve iki yönlü gösterge analizi sonuçlarına çoklu permütasyon testi (MRPP) analizi 

uygulanmıştır. MRPP analizinin sonucuna göre iki yönlü gösterge analizinin beş göstergeli ikili grup ayrımı 

üzerinden yorumların yapılmasının daha uygun olduğuna karar verilmiştir.  Vejetasyon sınıflandırmasına 

yönelik gerçekleştirilen birçok çalışmada iki yönlü gösterge analizinin etkili ve güncel bir yöntem olarak 

seçilmiş olması elde edilen bu sonucu doğrulamaktadır. İki yönlü gösterge analizinin 5 indikatör ikili grup 

ayrımı sonucunda THYSAM, CIRARV, BERVUL, JUNOXY, EUPSPP türleri ayrıcı türler olarak tespit 

edilmiş, ayrıca ikili ayrımın ilk grubunu 51, ikinci grubunu 52 örnekleme alanı temsil etmiştir. Çalışmada 
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analizi ile dörtlü ayrımın yorumlamak için daha 

uygun olduğuna karar verilmiştir.  Kümeleme 

analizi dörtlü grup ayrımına gerçekleştirilen 

nitelikler arası ilişki analizi sonucunda; önemli 

gösterge türleri sırası ile birinci grupta CISLAU ve 

ROSCAN, ikinci grupta CISLAU, EUPSPP, 

JUNEXC, LAUNOB, POPTRE ve THYSAM 

olarak belirlenmiştir. Üç ayrım grubunda CISLAU, 

EUPSPP, JUNOXY, ROSCAN ve VERSPP olarak 

ayrılırken,  dört ayrım grubunda SAMEBU ve 

ABICIL olmuştur. Burada da iki yönlü gösterge 

analizinin gösterge türlerine benzer bir tespit 

görülmektedir. Dolayısıyla bitki türlerinin 

dağılımında en önemli yetişme ortamı faktörünün 

yükselti olduğu nitelikler arası ilişki analizi ile de 

ortaya konulmuştur.  

Özetle; vejetasyon sınıflandırmasında daha güncel 

ve etkili bir yöntem olması, ayrıca MRPP 

analizleri ile de en uygun ayrımları sunması 

sebebiyle iki yönlü gösterge analizinin 

kullanılabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Söz konusu bu yöntem gösterge türlerini de tespit 

ettiği için kümeleme analizinde uygulandığı gibi 

ayrı bir gösterge analizi uygulamaya gerek 

duyulmamaktadır. Bu sebeple bitki toplumlarının 

sınıflandırılmasında daha sade ve anlaşılır 

sonuçların iki yönlü gösterge analizi ile elde 

edilebileceği söylenebilir (Negiz, 2009). 

Bu çalışmada elde edilen vejetasyon 

sınıflandırması gelecekte aynı alanda yapılacak 

olan vejetasyon sınıflandırması ve haritalanması 

çalışmaları sayesinde geçmiş-bugün 

kıyaslanmasının yapılabilmesini sağlayacağı, 

ayrıca gösterge türlerin tespit edilmesi sayesinde 

türlerin potansiyel yayılış alanlarının belirlenmesi 

açısından önem arz etmektedir.  Çalışmada elde 

edilen bilgilerin ileride yapılacak vejetasyon 

dağılım haritalaması ve potansiyel dağılım 

modellemelerine katkı sağlayacağı düşülmektedir. 
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