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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Orman Mühendisliği]
	yeri: Uzaktan Eğitim Merkezi
	Text1: Umut ADIGÜZEL
	Text12: MEŞCERE HARİTALARININ SINIFLANDIRILARAK FLORA ÇEŞİTLİLİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ
	Text20: Bu çalışma Trabzon ili sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanında orman amenajman planı meşcere haritaları ve il geneli için flora verilerinden yararlanarak; ormanlık durumlarına göre ibreli, yapraklı, karışık, bozuk, ağaçsız orman alanları, meralar ve orman dışı sahalar olmak üzere yedi sınıf; ana orman fonksiyonlarına göre ağaçsız orman alanları, orman dışı alanlar, ekolojik, ekonomik, ve sosyokültürel olmak üzere beş sınıf; koruma durumlarına göre korunan ve koruma dışı alanlar olmak üzere iki sınıf ve orman işletme müdürlüklerine göre de, beş sınıf üzerinden bitkisel çeşitlilik hesaplanmıştır. On dokuz sınıfa göre gruplandırılan bu alanlar flora envanter örnek alanları ile kesiştirilmiş ve bitkisel çeşitliliğini ortaya koyabilmek için Shannon ve Simpson çeşitlilik indeksleri hesaplanmıştır. Bitkisel çeşitliliğin hesaplanmasında “Past” programı kullanılmıştır. Simpson çeşitlilik indeksine göre en yüksek değer, ağaçsız orman alanlarında 0,9991 olarak hesaplanmış, Shannon indeksine göre yine ağaçsız orman alanlarında en yüksek değer 7,079 olmuştur. 172 adet endemik bitkinin dağılımına bakıldığında ise, genel olarak çeşitliliği yüksek alanlarda endemik takson sayısının da fazla olduğu görülmüştür. 
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