TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

Peyzaj Metrikleri Kullanarak Peyzaj Dinamiklerinin Analizi: Malatya
Kenti
Analysis of landscape dynamics using landscape metrics: Malatya City
Sevgi Görmüş*1, Serhat Cengiz1, Bülent Yılmaz1
İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çanakkale

1

Öz: Günümüzde, kentsel yayılma ve yayılmanın neden olduğu arazi kullanımı / arazi örtüsü değişimi küresel, bölgesel ve
yerel ölçekte insan refahı başta olmak üzere, doğal ve kültürel peyzajları negatif yönde etkilemektedir. Kentsel yayılmanın
etkilediği peyzaj dinamiklerinin zamansal ve mekânsal değerlendirilmesi, ortaya çıkan ekolojik etkilerinin anlaşılması ve
uygun arazi kullanım politikaları geliştirilmesinde önemlidir. Bu bağlamda çalışmanın ana amacı, Türkiye’de 30
büyükşehirden biri olan Malatya kentinde, peyzaj deseninde meydana gelen değişimin, 20 yıllık periyotta incelenmesidir.
Çalışmada peyzaj deseninde meydana gelen değişim, Landsat ETM 7 (1999) ve Landsat 8 OLI (2016) uydu görüntülerinin
nesne tabanlı sınıflandırılması sonucunda elde edilen Arazi örtüsü ve arazi kullanımı haritaları üzerinden belirlenmiştir.
Buna göre desen analizinde, ekilebilir alanlar, meyve bahçeleri, çıplak kayalık alanlar, yerleşim alanları, seyrek
vejetasyon alanları, kentsel yeşil – konut bahçeleri ve su yüzeyleri olmak üzere 7 sınıf kullanılmıştır. Peyzaj deseninde
meydana gelen değişimin belirlenmesinde sınıf ve peyzaj düzeyinde En Büyük leke indisi (LPI: Largest Patch Index),
Toplam Merkez Alanı (TCA: Total Core Area), Ortalama Alan (Area_MN) ve Merkez Alanı Yoğunluğu (CORE_MN)
metrikleri kullanılmıştır. Buna göre ekilebilir alanlar başta olmak üzere meyve bahçelerinde leke büyükleri küçülmüş ve
bu alanlardaki parçalanma artmıştır. Yine iki dönem arasında ekilebilir alanlarda alansal bir azalış yaşanırken kenar
yoğunluğu artmış daha net bir ifadeyle bu alanlardaki peyzaj şekli düzensizleşmiştir. Sonuç olarak Malatya kentinde
kentsel yayılmanın en çok etkilediği arazi kullanım kategorileri sırasıyla ekilebilir alanlar ve meyve bahçeleridir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel yayılma, Arazi kullanımı, Arazi örtüsü değişimi, Peyzaj deseni, Peyzaj metrikleri, Obje
tabanlı sınıflandırma
Abstract: Today, the change in land use / land cover caused by urban sprawl affects especially natural and cultural
landscapes negatively at global, regional and local scale. Temporal and spatial evaluation of landscape dynamics
affected by urban sprawl, is important to understand the resulting ecological effects and to develop suitable land-use
policies. In this context, the main goal of this study, the change in the landscape pattern in the city of Malatya, which is
one of the 30 metropolitan cities in Turkey, is to examine in the period of 20 years. The change in the landscape pattern
in the study was determined on land cover and land use maps obtained as object-based classification of Landsat ETM 7
(1999) and Landsat 8 OLI (2016) satellite images. Accordingly, arable land, barren land, built up area, permanent crop
(mostly apricot gardens), sparsely vegetation area, urban green- residential garden and water surfaces were used in
pattern analysis. Largest Patch Index, Total Core Area, Mean Patch Area, and Mean Core area metrics are used at the
class and landscape level to determine the change in the landscape pattern. Accordingly, especially arable land and
permanent crop, the size of the stain has shrunk and the fragmentation in these areas has increased. Moreover between
the two periods, there was a spatial decline in arable land, while the edge density increased. In other words, the
landscaping in these areas has become irregular. As a result, in Malatya, land use categories most affected by urban
sprawl are arable fields and orchards, respectively.
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1. Giriş
Peyzaj desenindeki dinamizm üç ana özellik kapsamında tanımlanmaktadır: Yapı, fonksiyon ve
değişim (Forman 1995). Peyzaj deseni, doğal alanların ve insan arazi kullanımlarının mekânsal
düzenlemesidir. Peyzaj fonksiyonu su, madde ve insanın desendeki hareketidir. Değişim ise desenin zaman
içerisinde geçirdiği değişimdir (Forman, 2008). Peyzaj deseni üç ögenin modellenmesi ile anlaşılmaktadır:
lekeler, koridorlar ve arka plan olan matris. Leke-koridor-matris modeli arazi kullanım planlamasında
mekânsal desendeki akışların kontrolünün yorumlanması için kullanılan bir modeldir. Bu modelin kentsel
bölgede uygulanması ekolojik planlama kararlarını geliştirmek için gereklidir. Çünkü kentsel bölge birbiri ile
ilişkili farklı yapıda ve ölçekteki alanların sıcak noktasıdır. Kentsel planlamada peyzaj ölçeğini kullanmak bu
nedenle önemlidir, geniş bir perspektifle kentin deseninin zamanla nasıl değiştiğini anlamaya olanak
sağlamaktadır. Peyzaj deseninin sayısal olarak ölçümü 1977 yılından beri kullanılmaktadır (O’neil vd. 1988).
Bu ölçümler sıklıkla metrik ya da indikatör olarak adlandırılmakta, ekolojik ve çevresel süreçlerin birbiri ile
ilişkisini anlamaya yöneliktir.
İnsan tarafından baskılanmış bir ekosistem olarak tanımlanan kent iklim, toprak, hidroloji, tür
kompozisyonu, nüfus dinamikleri ve enerji ile madde akışı açısından doğal sistemlerden farklıdırlar (Pickett
vd. 2001). Kentte oluşan peyzaj deseni dinamizmi ile kent çeperindeki kırsal alanda var olan peyzaj deseni
dinamizmi birbirinden farklıdır ve birbirinden etkilenmektedir. Bu nedenle plancıların her iki bölge arasında
oluşacak etkileşimi ve bu etkileşimin kentsel ve kırsal ekosistemde yaratacağı etkileri planlama sürecinde
dikkate almaları gerekmektedir. Bu iki sistemi yönetmek için insan ve ekolojik sürecin bağlantısını kuran,
dinamizmini ve evrimini kontrol eden bir mekanizma gerekmektedir. Çünkü değişim ekosistemde her zaman
vardır ve bu değişimler uzun vadede sürdürülebilir kent planlaması yapmak için önemli bir etkendir (Alberti
2008; Görmüş, 2016).
Kentleşme, yapılı alanların ve insan nüfusunun bir alanda yoğunlaşması ve bu yoğunlaşmanın kent
çeperindeki alana doğru yayılmasının bileşimidir. Bu olgu gerçekleşirken yeşil alanlar yapı alanlarına dönüşür
ve kent dışa doğru yayılarak büyür. Dışa doğru büyüme yeni yerleşim lekelerinin oluşmasına ve ulaşım
koridorlarının artmasına neden olmaktadır. Bu büyüme yeni tarımsal lekelerini teşvik ederken doğal değeri
yüksek arazilerin yerleşim ya da tarım lekelerine dönüşmesine neden olabilir.
Peyzaj deseninden çıkarılan sonuçlar, peyzaj ekolojisinin önemli göstergeleridir. Desen metrikleri
matematiksel ekolojiyi (Forman, 2008) ya da nicel peyzaj ekolojisini (Forman 1995, Turner vd. 2001) ifade
etmede önemlidirler. Arazi değişiminin habitatlar üzerindeki etkisini ifade edebilmek amacıyla peyzaj desen
(patern) metrikleri hesaplanmaktadır. Bu amaçla UNIX tabanlı FRAGSTATS v4.2 (McGarigal ve Marks
1995) kullanılmıştır.
2. Materyal ve Yöntem
Orta ölçekli kent kategorisinde olan Malatya (Şekil 1) kentinde yapılan bu çalışmada 1985, 2001 ve
2017 yıllarına ait LANDSAT uydu görüntüleri aracılığıyla Malatya kentindeki peyzaj deseni değişimi tespit
edilmiştir. Her bir yıla ait peyzaj deseni, peyzaj metrikleri ile ölçülerek kentin peyzaj dinamiğindeki değişme
eğilimi ve kentin direnci ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.
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Şekil 1. Malatya kentinin konumu
Kaynak: Cengiz vd. 2018

Uydu görüntüleri işlemleri: WGS 84 37 N projeksiyonunda LANDSAT 5 TM (1985), LANDSAT 7
ETM (2001) ve LANDSAT 8 OLI (2017) uydu görüntüleri kullanılmıştır. Uydu görüntülerinin

sınıflandırılması işlemi üç aşamadan oluşmaktadır: görüntü ön işlemleri, eşik temelli nesne tabanlı
sınıflandırma ve sınıflandırma doğruluk analizi.
Peyzaj Metriği ölçümleri: Peyzaj ölçeğinde yapılan planlamada plancı ve peyzaj ekoloğu arasındaki
ilişki peyzaj metrikleri aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu ölçekte sıklıkla kullanılan metrikler şunlardır: Peyzaj
kompozisyon metrikleri ve peyzaj konfigürasyon metrikleri. Bu çalışmada kullanılan metrikler; En Büyük leke
indisi (LPI: Largest Patch Index), Toplam Merkez Alanı (TCA: Total Core Area), Ortalama Alan ( Area_MN)
ve Merkez Alanı Yoğunluğu (CORE_MN) şeklindedir (Tağıl vd., 2016; McGarigal ve Marks 1995).
En büyük Leke İndisi (Largest Patch Index: LPI): 0 < LPI < 100. LPI, küçüldükçe peyzajdaki
leke büyüklüğü düşmektedir. LPI = 100 olduğunda peyzaj tek bir lekeden oluşmaktadır.
Toplam Merkez Alanı (Total Core Area: TCA): Aynı sınıfa ait leke çekirdekleri arasındaki
mesafeleri ifade eder. Eğer değer 0 ise lekeler bitişiktir. Ancak değer yükseldikçe aynı sınıfa ait lekelerin
merkezleri arasındaki mesafe artmaktadır. Bu peyzaj desenindeki sınıfların dağınıklığına işaret eder.
Ortalama Alan (Area_MN): Alan indeksi, lekenin toplam alanındaki değişimi belirtir.
Merkez Alanı Yoğunluğu (CORE_MN): Lekenin çekirdek alanının leke alanına oranını yüzde
olarak ölçer. Değer sıfıra yaklaşırsa lekenin bir çekirdeğinin olmadığı anlamına gelir, değer 100’e yaklaştıkça
ilgili lekenin çekirdek alanlarının derinliğini ve büyüklüğünü ifade eder.

1205

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
International Geography Symposium on the 30 th Anniversary of TUCAUM
3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara

3. Bulgular ve Analiz
Peyzaj deseni dinamizmi: Peyzaj deseninin dinamik yapısının kentsel bölgede anlaşılması için arazi
önce alansal (lekeler) sonra doğrusal/çizgisel (koridorlar) çözümlenmektedir. Malatya kenti peyzaj desenini
leke-koridor-matris modeli ile çözümlendiğinde (Şekil 2) desenin matrisinin ekili tarım olduğu ancak ekili
tarım matrisinin geçmişten günümüze zamansal değişimi kendi aleyhine geliştiği ve dikili tarım ve
ağaçlandırma alanlarına doru matrisin değiştiği görülmektedir. Lekeler bitki örtüsü bütün zamanlarda en büyük
lekeyi oluşturmakta ve 1985 yılında yerleşimden uzak olan bitki örtüsü lekesinin izleyen yıllarda yerleşim ile
etkileşiminin arttığı görülmektedir. Ancak yerleşim lekesi de yıllar boyunca büyümeye devam etmektedir.
Yerleşim alanlarına yaklaşan bitki örtüsü lekesini dikili tarım alanları oluşturmaktadır. Karakaya barajının
yapımı ile birlikte dikili tarımın bu yöne doğru yoğunlaştığı görülmektedir. Koridorlar ırmaklar, su yüzeyleri,
su kıyısı bitkileri ve yollardan oluşmaktadır.
Arazi genelinde yaygın olan ırmaklar bir kentsel alanda ve kent çeperinde zorluklar ve fırsatlar
sunmaktadır. Bu peyzajlarda, akışı engellenmeyen geniş su yüzeyine sahip ve kıyı bitki örtüsünün devamlı
olduğu akarsu koridorları, daha büyük bir ağa bağlanır (Binford ve Karty 2006). Ancak tarım arazilerindeki
küçük dereler, küçük aralıklı kanallarda dönüştürüldüğü için bitki örtüsü ile kaplanmaktadır. Bu ırmak
kıyısında yaşayan canlılar, göç ederken bu küçük bitki örtüsü şeritlerinin kaybı ile birlikte yağmur sularının
yatak bulamayıp yüzeyde durmasına, toprak erozyonu ve sedimantasyon sorunlarının ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Hidrolojinin değişimi ile birlikte oluşan erozyon, su kalitesinin yanı sıra su habitatlarının ve balık
popülasyonlarının azalmasına neden olmaktadır (Forman, 2008). Bu sorunlara çözüm bulmak zor olmakla
birlikte küçük derelerin kentsel alanda ve tarım alanlarındaki durumu tekrar gözden geçirilmelidir.
Malatya’da yukarıda sözü edilen sorunun sonuçları yakın zamanda daha belirgin olarak görülecektir.
Irmak koridoru, yol koridoru tarafından baskılanmaktadır. Yollar ırmakları hem takip etmekte hem de dikine
kesmektedir. Özellikle kent içinde bu kesişimin ve takibin arttığı, bazı ırmakların yerleşim lekesinde
kaybolduğu saha çalışmalarında gözlemlenmiştir. Tarım alanlarının sulanması için geçirimsiz kanallar
aracılığıyla derelerden ya su alınmakta ya da dereler üzerinde barajlar yapılmaktadır. Ayrıca kentsel ve kırsal
ulaşım bağlantılarının dereleri izlemesi de diğer önemli bir sorun oluşturmaktadır. Çünkü yol koridorları
önemli ekolojik etkilere neden olmaktadır (Forman 2006). Kentsel ve kırsal alandaki yol koridorları ve trafik
doğal sistemleri, doğal bitki örtüsü kaybı ve kuş popülasyonlarının göçüne neden olabilmektedir (Forman ve
ark. 2002). Yol koridorunun artması ve yol koridorunun ırmak koridorunu izlemesi hem ırmak kıyısı
vejetasyonunu hem de tarım alanları parsellerini ayıran bitkisel koridoru olumsuz etkilemektedir.
Kenardan içeriye devamlılığını sağlayan bu bitki koridorları, kent ve kırsal bölge arasında etkileşimin
devamlılığı ve biyolojik çeşitliliğin sağlanması için önemlidir. Uydu görüntüsü verilerine göre günümüzde
Malatya peyzaj deseninde dikili tarım nedeniyle (kayısı bahçeleri) kent çeperinde bir yeşil kuşak yapılanması
oluşmuş görülmektedir. Ancak saha çalışmaları sırasında kentsel alanda yerleşime açılan kayısı bahçelerinin
oranı önemli düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle kentin güney batı ve güneydoğu kısımlarında bu
eğilimin hala devam ettiği görülmektedir. Dolayısıyla Malatya peyzaj deseninde kentsel ve kırsal alan
zıtlığının arttığı söylenebilir. Kent içine taşınamayan biyoçeşitliğin yanı sıra kırsal alanda koridorlar ve
lekelerin fonksiyonları arasında da zıtlık görülmektedir. Tarım alanlarının su ihtiyacını karşılamaya yetmeyen
dereler kururken kentsel alanda geçirimsiz yüzeylerin artması bu durumu daha da hızlandırmakta ve çatışmanın
artmasına neden olmaktadır.
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Şekil 2. Peyzaj deseni

Kentsel bölgeden geçen büyük akarsular genellikle tarım arazilerine kanalize olurlar, ancak kıyı
vejetasyonu olan akarsu koridorlarının bağlantılarını genişletmek ve arttırmak, yaban hayatı habitatı ve
hareketi için özellikle değerlidir. Kentsel alan içinde kalan akarsular, çeşitli durumlara maruz kalmaktadır
(Paul ve Meyer 2001). Bazıları yatağında akmaya devam eder, ancak kent içerisinde geçirimsiz yüzeyler ile
kaplanmaya eğilimlidir. Bu eğilimin sonucunda suyun hızı artar, kanallar kurak dönemlerde tamamen kurur,
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sucul habitat ve tür çeşitliliği büyük ölçüde azalır. Bazı dereler tamamen beton kanallara dönüştürülür ya da
sular altyapı borularında kaybolur (Forman, 2008).
Peyzaj deseni ölçümleri: Peyzaj genelinde incelendiğinde 1987-2013 döneminde toplam merkez
alanı (Total Core Area-TCA) ve merkez alanı yoğunluğu (CORE_MN) artış göstermektedir. Alansal olarak
tarım alanlarında küçülme varken, kentsel alanda artış görülmektedir. Bu daha önce büyük merkezi alana sahip
lekelerin ve dolayısıyla habitatların parçalandığını ve matrisin değişmeye başladığını göstermektedir (Şekil 3).
Habitat parçalanması, arazi kullanımı/arazi örtüsü değişiminin en önemli sonucudur. Bu durum türler
arasındaki bağlantının kaybolmasına neden olmaktadır (Pereira vd., 2011). Bağlantılılık peyzaj deseninde
habitat lekeleri arasındaki geçişlerin gerçekleşmesine ya da gerçekleşmemesine neden olabilir (Taylor ve ark.,
1993; Tischendorf ve Fahrig, 2000). Bu nedenle bağlantılılık peyzajın hem fiziksel (yapısal bağlantı) hem de
işlevsel (işlevsel bağlantı) özelliklerine bağlıdır (Tischendorf ve Fahrig, 2000; Moilanen ve Hanski, 2001).
Malatya Çevre Düzeni Planı’nda ekolojik öneme sahip alanlar dikkate alındığında Malatya ovasın peyzaj
deseninde oluşan parçalılığın, ekolojik koridorların daralmasına neden olduğu izlenebilmektedir (Şekil 4).
Malatya ovasında LPI değerinin büyük düşüş göstermekte bu da lekelerin küçülmeye ya da yok
olduğunun mekânsal kanıtıdır. Tarım arazilerinin olduğu kuzey bölgelerde LPI yükselmiştir. Tarımsal alanda
peyzaj genelinde karmaşıklığın arttığı anlamına gelmektedir. Çekirdek alan indeksi, lekenin çekirdek alanın
değişiminin ne yönde olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. Değerin sıfıra yaklaşması lekenin bir
çekirdeğinin olmadığı değerin 100’e yaklaşması ise leke çekirdek alanının büyük olduğu anlamına
gelmektedir. Çekirdek alanın büyümesi kenar etkisinin azaldığını göstermektedir.
Peyzaj metriği ve ölçümleri peyzaj deseni değişimine dayanarak Malatya kentinin peyzaj deseninin
değişimi ve değişimin itici, iletici üç ana aşama üzerinden değerlendirilmiştir: Delinme, parçalanma ve
kaybolma.
Delinme, matris içinde doğrusal olmayan lekelerin (örneğin; yerleşimler) ortaya çıkmasından
kaynaklanır. Malatya’da yol koridorları (D-300 Karayolu ve bu yol ile ilişkili yan yollar) ve derelere bağlı
olarak geliştirilen sulama kanalları peyzaj deseninin bölünme-delinme sürecini başlatan iki önemli etkendir.
Bu sürecin planlanan ve uygulamaları devam eden Kuzey çevre yolu, Kuzey kuşak ve Güney kuşak yolları ile
daha da artacağı öngörülebilir. Ayrıca tarımsal sulama için açılan kuyular (yasal ve yasal olmayanlar ) peyzaj
desenindeki delinme-bölünme aşamasını başlatsa da bunların etkisi parçalanma ve kaybolma aşamalarında da
devam edecektir. Parçalanma, doğal alanlara müdahale edildiğinde ve aynı sınıfa ait lekeler arttığında ortaya
çıkar. Malatya’da kentsel yerleşim alanları ve kayısı bahçeleri, peyzaj deseni üzerinde parçalanma sürecini
arttıran kullanımlardır. Söz konusu kullanımlar ekili tarım alanlarının küçülmesine neden olmuştur. Küçülme,
alandaki azalmadır ve kentsel büyüme giderek peyzaja hâkim olduğunda desendeki lekelerin izolasyonunun
artmasına neden olmaktadır. Kayısı bahçelerinin yerleşim alanı ve inşaat sektörü için rant yaratması bu sürecin
kentin batısında (Fahri Kayahan bölgesi) daha hızlı gelişmesine neden olmuştur. Kentin önemli su
kaynaklarının bu bölge ile yakın ilişkili olması desendeki biyolojik çeşitliliği de oldukça olumsuz etkilemiş ve
hatta desende kaybolma sürecini başlatmıştır. Kaybolma-silikleşme aşamasında kalan lekeler kademeli olarak
kaybedilir. Örneğin; tarım arazileri yerini kentsel yerleşim alanlarına bırakır. Arazi tipindeki bu değişim
peyzaj deseninde yeni bir matrise neden olur. Yapılan saha gözlemlerine göre Malatya kenti peyzaj deseninde
matris değişimi son 30 yıllık periyotta gerçekleşmiştir. Desenin matrisi ekili tarım (sebze bahçeleri) ve meyve
bahçelerinden kayısı bahçelerine doğru değişmiştir. Günümüzde ise kayısı bahçelerinin matris olma durumu
devam etse de bu yoğunluk yapılaşma nedeniyle azalmaktadır.
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Şekil 3. Peyzaj metrik ölçümleri
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Şekil 4. Peyzaj deseninde ekolojik öneme sahip alanlar (yeşil renk ile belirtilmiştir) (ÇDP, 2018)

4. Sonuç
Cengiz ve Yılmaz’ a (2016) göre Malatya kent merkezi ve yakın çevresindeki, arazi kullanımının
gelecekte yerleşim alanı baskın bir arazi kullanımına dönüşeceği, tarımsal peyzajlar üzerinde mevcutta var
olan parçalanmanın giderek artacağı, kent için önemli bir ekonomik aktivite olan kayısı tarımının yoğun
kentleşme ile baskılanacağı öngörülebilir. Kent içindeki boşluklu yapıların (açık - yeşil alanların) zamanla
kaybolacağı ve kentin topografik eşiği olan 1255 metre eşiğinin 2045 yılı tahmin modellinde de korunduğu ve
kentin güney istikametinde geniş düzlükler (Malatya Ovası üzerinde) gelişeceği tahmin edilmektedir. Bu
tahmin gelecekte peyzaj deseni dinamiklerinin nasıl değişebileceği hakkında öngörüde bulunmayı sağlarken
aynı zamanda planlama stratejilerinin de temel ilkelerinin güvenli desen ve bağlantılılık kapsamında
geliştirilmesi gerektiğini anlamaya yardımcı olmaktadır.
Peyzaj deseninde biyolojik çeşitliliğin korunması habitat parçalanmasının önlemesine bağlı olduğu
için lekeler ve habitatlar arasındaki bağlantılılık kentsel planlamada en önemli planlama ilkesi olmalıdır.
Ekolojik koridorlar aracılığıyla kentsel ve kırsal alanı bütünleşmesini sağlamak kentlerin ekolojik ayak izinin
küçülmesine katkı sağlarken küresel iklim değişikliğinden etkilenme derecesinin düşmesini de sağlayacaktır.
Bu nedenle peyzaj deseni dinamiklerinin belirlenmesi ve desenindeki yapısal ve işlevsel bağlantılılıkların
teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Malatya için “güvenli peyzaj deseni” ilkeleri oluşturulmalı ve
kent planları bu hedef doğrultusunda değerlendirilmelidir. Peyzaj deseni yapı, işlev ve değişimin bütünlüğü
ilkesi kapsamında incelenmelidir (Forman ve Godron, 1986; Turner, 1989). Bu çalışmada peyzaj
dinamiklerinin zamansal ve mekânsal değişiminde leke-koridor ve matrisin bir bütün olarak kentsel
biyoçeşitliliği ve kentin direncini artırabilmektedir. Bununla birlikte matris değişiminin ekonomik talepler
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doğrultusunda değişebilir yapıda olması (değişikliğe ve taleplere yasal olarak direnç gösterebilecek nitelikte
olmaması) peyzaj dinamiklerini olumsuz etkilemektedir.

Şekil 5. Malatya Kenti kentsel büyüme tahmini (Cengiz ve Yılmaz, 2016)
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