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ÖZET 

 
Orman peyzajı, doğal ya da insan etkisi ile zaman içerisinde farklı hız ve büyüklüklerde değişime uğramaktadır. Orman 

peyzajında parçalanma ve habitat kayıpları ile sonuçlanan söz konusu değişimlerin izlenmesinde, peyzaj desen analizi 

çalışmaları önemli rol oynamaktadır. Araştırmada sürdürülebilir orman peyzajı yönetimi için Avrupa Komisyonu Ortak 

Araştırma Merkezi (EC-Joint Research Center) tarafından geliştirilen Morfolojik Konumsal Desen Analizi aracı kullanılarak, 

Spil ve Yamanlar Dağları’nda orman parçalanmasının konumsal deseni, parçalanma göstergeleri ile karakterize edilmiştir. 

Parçalanma süreçlerini ve desenlerini temsil eden söz konusu analiz aracılığıyla, araştırma alanında yedi parçalanma 

göstergesi ölçülmüştür. Araştırmada kullanılan bu göstergeler, habitat morfolojisi, sınır ara-yüzü ve bağlantısallık üzerinden 

değerlendirilmiştir. Araştırmanın yönteminde; ENVI 5.1, QGIS 2.8 ve GuidosToolbox 2.5 yazılımları ile 1986-2015 yıllarına 

ait Landsat TM/ETM+ uydu görüntüleri kullanılarak, araştırma alanındaki orman peyzajının morfolojik konumsal desen 

analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, orman peyzajındaki konumsal ilişkileri tanımlayan çekirdek alan, dış 

kenar, iç kenar, koridor, iç koridor, adacık ve uzantı sınıfları oluşturularak, her bir sınıfın morfolojik değişimi izlenmiş ve 

1986-2015 yılları arasındaki değişim sonuçları ortaya konulmuştur. Araştırmada, yirmi dokuz yıllık süreçte Spil ve Yamanlar 

Dağları’nda biyolojik çeşitlilik açısından önemli büyük çekirdek alan sınıfı, doğal ve/veya antropojenik etkiler ile 1986 yılında 

22.195 ha (% 54) iken, 2015 yılında 3.770 ha (% 13)’a düştüğü belirlenmiştir. 
 

Anahtar Sözcükler: Orman peyzajı, morfolojik konumsal desen analizi, Yamanlar Dağı, Spil Dağı. 

 

ABSTRACT 
 
Forest landscape is changing at different scales and speeds due to anthropogenic or natural effects. Monitoring of the changes, 

most of which results in fragmentation and habitat loss, landscape pattern analysis efforts have an important role. In the study, 

morphological patterns of forest fragmentation in Spil and Yamanlar mountains have been characterized by fragmentation 

indicators using Morphological Spatial Pattern Analysis tools, developed by the European Commission Joint Research Center 

for sustainable landscape management. Seven fragmentation indicators have been measured through morphological spatial 

pattern analysis. These indicators belonging to the study area have been evaluated based on habitat morphology, edge 

interface and connectivity. Softwares, ENVI 5.1, QGIS 2.8 and GuidosToolbox 2.5 were used together with Landsat TM/ETM+ 

satellite images for the years 1986-2015 to develope morphological spatial pattern analysis of the forest landscape in the study 

area. Changes in the forest landscape of the study area have been evaluated through the amount of forest pattern classes and 

seven indicators (core, bridge, edge, perforation, branch, loop and islet) forming the morphological relationships of these 

classes between 1986 and 2015. As a result of the study, it was found out that core forest areas, important in terms of biological 

diversity, in Spil and Yamanlar Mountains masses decreased from  22.195 ha in 1986 (54%) to 3.770 ha in 2015 (13%) due to 

anthropogenic and/or natural factors. 

 

1.GİRİŞ 
 

Peyzaj, yapısal olarak farklılık gösteren peyzaj bileşenlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş mozaik bir yapıdır. 

Dünyamız, peyzajın yapısını etkileyen değişimlere uğramış ve uğramaktadır. Peyzajdaki değişimler, peyzajın 

yapısında doğal ve kültürel etkilere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu değişimler, bazen çok kısa, bazen 

de uzun bir süreçte gözlenebilmektedir. Peyzajın yapısındaki bu değişimlerin izlenmesinde, tarihsel sürecin 

izlenmesi önemlidir. Peyzajdaki değişimler, peyzajın yapısının, buna bağlı olarak da ekosistemler arasındaki 

ilişkilerin değişmesine neden olmaktadır. Peyzajdaki değişimlerin incelenmesi ile farklı boyut ve şekillerdeki 

peyzaj bileşenlerinin, farklı ekosistem fonksiyonları ve mozaik yapı içindeki durumu ortaya konulmaktadır (Nurlu 

et al., 2015).  

 

Peyzajdaki değişimlerden, doğal ve yarı doğal alanlar ile orman alanları ciddi biçimde etkilenmektedir. Özellikle 

orman alanlarının, tarım alanlarına dönüştürülmesi, orman peyzajı parçalanmasının yanı sıra habitat kaybına neden 

olmakta, biyoçeşitlilik, karbon birikimi, su kalitesi, azot döngüsü ve orman kaynaklarının sürdürülebilirliği üzerine 

kaygıları da arttırmaktadır (Riitters vd., 2002).  

 

Habitat kaybı ve parçalanma, peyzaj değişiminin tipik bir sürecidir. Bu süreç, tüm dünyada biyoçeşitliliğe karşı en 

büyük tehditlerden birini oluşturmaktadır. Orman peyzajının parçalanması, türlerin yayılmasına engel olmakta, 
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mevcut popülasyonları parçalayabilmektedir (Botequilha Leitão vd., 2006). Orman peyzajının parçalanması; 

peyzaj parçalarının sayısının artması, iç habitat alanının azalması, açık orman sınırlarının miktarının artması ya da 

parçalanma sonrası arta kalan orman yamalarının izolasyonunun artması süreçlerinden oluşmaktadır.  

 

Ormanlar; karbon bağlama, su döngüsü, verimli topraklar, estetik ve rekreasyonel değerler gibi                                  

önemli ekosistem servisleri sağlamaktadır. Orman örtüsü, kentsel alanların ısı adası etkisini azaltmakta, hava 

kalitesini arttırmakta ve yağmur suyu drenajına katkı sağlamaktadır. Dönüşüm süreçleri boyunca orman peyzajının 

parçalanması, biyoçeşitlilik kaybı, istilacı türlere karşı hassasiyetin artması, su ve besin döngüsü gibi ekosistem 

servislerinin bozunumu ve sınır etkisinin artması ile sonuçlanmaktadır (Kupfer ve Franklin, 2009). 

 

Orman peyzajının korunması, planlanması ve yönetimi çalışmalarında ulusal ve uluslararası önlemlerin alınması 

ve sorumlulukların yerine getirilmesi önem arz etmektedir. Günümüzde uydulardan alınan veriler, orman 

peyzajındaki değişimin izlenmesi, değişim desen ve süreçlerinin ortaya konmasında sıklıkla kullanılmaktadır 

(Cohen ve Fiorella, 1998). Bu konuya yönelik olarak, 1992 yılı Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 

raporunun Ek 3’de yer alan sürdürülebilir orman yönetimi hakkındaki bildirim (UN, 1992) dikkate alınarak 

geliştirilen, sürdürülebilir orman yönetimi Pan-Avrupa göstergelerinden orman peyzajı konumsal deseni (Gösterge 

4.7) (MCPFE, 2002), biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, korunması ve arttırılmasına yönelik kriter (Kriter 4) 

doğrultusunda belirlenen nicel göstergelerden biridir (MCPFE 2007; MCPFE 2015). Avrupa Komisyonu Ortak 

Araştırma Merkezi, Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü Ormancılık Birimi (EC-JRC-IES-Joint Research Centre-

Institute for Environment and Sustainability), “Avrupa İçin Orman Bilgi Sistemi” yanısıra, geliştirdikleri 

yazılımlar ile orman peyzajı deseni, parçalanması ve bağlantısallığının analizi çalışmalarını sürdürmektedir (Soille 

ve Vogt, 2009; JRC, 2016).  

 

Araştırmanın amacı, orman ekosisteminde biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, korunması ve arttırılmasına yönelik 

nicel göstergelerden biri olan orman peyzajı konumsal deseninin ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda, araştırma 

alanı olarak seçilen Spil ve Yamanlar Dağları’nın orman peyzajı deseni, parçalanması ve bağlantısallığı, 

matematiksel morfoloji tabanlı (Soille, 2004) Morfolojik Konumsal Desen Analizi (Morphological Spatial Pattern 

Analysis-MSPA) (Soille ve Vogt, 2009) uygulanarak ölçülmüştür. 

 

2.ARAŞTIRMA ALANI 
 

Araştırma; İzmir ilinin kuzey doğusunda 38°32'50.26" kuzey enlemi ile 27°17'28.29" doğu boylamı arasında yer 

alan ve 74.248 ha’lık bir alana ve ort. 1240 m yüksekliğe sahip, Yamanlar ve Spil Dağlar’ında gerçekleştirilmiştir 

(Şekil 1). Araştırma alanı, kuzeyde Manisa ili, güneyde Kemalpaşa ve Bornova, doğuda Turgutlu, batıda ise 

Menemen ve Çiğli ilçeleri ile çevrelenmiştir. Araştırma alanının yıllık ortalama sıcaklığı 17°C olup, büyük 

bölümünde karasal nitelikli Akdeniz iklimi egemen olduğundan, yaz ayları oldukça sıcak, kış ayları ise kıyı 

kuşağına göre daha soğuk geçmektedir (MGM, 2016).  

 

Araştırma alanını oluşturan Yamanlar ve Spil Dağları, Ege Bölgesi’nin önemli doğa alanlarındandır. Araştırma 

alanı içinde koruma statüsü bulunan; 22.04.1968 tarihinde milli park ilan edilen Spil Dağı Milli Parkı (6.867 ha), 

Mesir Tabiat Parkı (2008-120.35 da) ve Süreyya Tabiat Parkı (2011-48.44 da) ile Manisa Kent Ormanı (2005-

1.853 ha) bulunmaktadır.  

 

Araştırma alanının alt bölgelerinde geniş alanlar kaplayan maki toplulukları, yükseldikçe yerini orman 

topluluklarına bırakmaktadır. Alanda, orman vejetasyonundan kızılçam (Pinus brutia), karaçam (P. nigra), 

akçaağaç (Acer sp.), karaağaç (Ulmus sp.) türleri, maki vejetasyonundan kermes meşesi (Quercus coccifera), saçlı 

meşe (Q. cerris), tüylü meşe (Q. pubescens), pırnal meşesi (Q. ilex), ardıç (Juniperus sp.) türleri yayılış 

göstermektedir. Alan, endemik otsu bitki türü ile zengin bir floraya sahiptir (OGM, 2014). Araştırma alanı sınırları 

içinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir orman peyzajı yönetiminin 

sağlanması açısından önemli merkezlerden birisidir. Araştırma alanı olan Yamanlar ve Spil Dağları, kent 

merkezlerine olan yakınlıklarından dolayı yoğun yapılaşma baskısı ve ziyaretçi sayısı etkisiyle kentlerin tüm 

olumsuz etkilerine açıktır (Eken vd., 2006).  
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Şekil 1. Araştırma alanının konumu. 

 

3.MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1.Materyal 
 

Araştırmada, 30m konumsal ve 8-bit radyometrik çözünürlüğe sahip 15.06.1986 ve 05.07.2015 tarihli Landsat 

TM/ETM+ görüntüleri kullanılmıştır. Görüntü seçiminde orman peyzajının sınıflandırılması için gerekli olan 

vejetasyon dönemine ait görüntüler, olası en az bulutluluk tercih edilmiştir. 

 

Araştırma süresince, uydu görüntülerinin ön işleme ve kontrollü sınıflandırmasında ENVI 5.1, morfolojik 

konumsal desen analizinde ve farklı tarihlere ait görüntüler arasındaki değişimin izlenmesinde GuidosToolbox 2.5, 

analiz sonuçlarından harita çıktısı oluşturma aşamasında ise QGIS 2.8 yazılımları kullanılmıştır. 

 

3.2.Yöntem 
 

Araştırmanın yöntemi, araştırma alanı olarak seçilen Spil ve Yamanlar Dağları, 1986 ve 2015 yılları arasındaki 

süreçte, arazi örtüsü sınıflandırması ile orman peyzajının parçalanması sonucu değişime uğrayan peyzaj 

bileşenlerinin (çekirdek alan, adacık, koridor vb.) konumsal ölçümüne, diğer bir ifadeyle orman peyzajının 

morfolojik konumsal desen analizine dayanmaktadır. Bu kapsamda, araştırmanın yöntemi dört bölümden 

oluşmaktadır.  

 

1. Uydu görüntülerinin ön işleme süreci,  

2. Uydu görüntülerinin kontrollü sınıflandırması, 

3. Morfolojik konumsal desen analizi, 

4. Değişim analizi. 

 

3.2.1.Uydu Görüntülerinin Ön İşleme Süreci 
 

Ön işleme aşamasında, araştırmada kullanılan farklı tarihlere ait uydu görüntülerine projeksiyon girişi yapıldıktan 

sonra, alan üzerinde belirli referans noktaları seçilerek koordinat girişleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, uydu 

görüntülerinin algılanması sırasında oluşan atmosferik etkilerin giderilebilmesi için görüntülerin radyometrik 

düzeltmeleri, ENVI 5.1 yazılımındaki FLAASH modülü ile yapılmıştır (ENVI, 2004). 

 

 

2.3.2.Uydu Görüntülerinin Kontrollü Sınıflandırması  
 

Araştırmada uydu görüntülerinin sınıflandırılması, AB CORINE Arazi Örtüsü Sınıflandırması baz alınarak, 

araştırma alanına özgü arazi örtüsü sınıfları belirlenerek yapılmıştır. Kontrollü sınıflandırma işlemi sırasında 

kullanılan Maksimum Olabilirlik yöntemi, Bayesian olasılık teorisine dayalı ve istatistiksel fonksiyonlara bağlı bir 

sınıflandırma yöntemidir. Bu yöntemde, piksellerin varyans-kovaryans ve ortalama değerleri, sınıfların 
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belirlenmesinde kullanılmaktadır. Maksimum Olabilirlik yönteminde, bantlar arası korelasyon ile sınıfların 

yansıma karakteristikleri ortaya konmaktadır. Bununla birlikte, her sınıfa ait olan ortalama değerler, sınıflar 

arasındaki sınırları belirlemektedir. Buna göre, her bir piksel, parlaklık değerine göre, kendisine en yakın 

ortalamaya sahip sınıfa atanır (Lillesand vd., 2000; Eastman, 2001).  

 

2.3.3.Morfolojik Konumsal Desen Analizi  
 

Morfolojik konumsal desen analizi; sayısal görüntüler üzerinde yer alan objeleri (tarım alanı, orman alanı gibi), 

morfolojik ve konumsal olarak piksel tabanlı tanımlayabilen görüntü işleme tekniğidir (Şekil 3a) (Vogt vd., 2007a-

b; Soille ve Vogt, 2009; Estreguil ve Mouton, 2009; Estreguil, 2014). Orman peyzajı morfolojik desen analizinde, 

orman peyzajı geometrik olarak tanımlanmakta, her pikselin sınıflandırılma işlemi, desen sınıflarına göre 

gerçekleşmektedir. Morfolojik konumsal desen, piksel düzeyinde çekirdek alan, adacık, dış kenar, iç kenar, 

koridor, iç koridor ve uzantı sınıfları ile tanımlanmaktadır (Saura et al., 2011) (Şekil 3b). Çekirdek alan; orman 

alanının iç bölgesini (merkez ve komşu 8 pikselin orman alanı olması durumunda merkez/iç pikseller), adacık; 

çekirdek orman alanına göre küçük, diğer sınıflar ile bağlantısı olmayan orman alanını, dış kenar; çekirdek orman 

alanının dış çevresini,  iç kenar; delinme sonucu ortaya çıkan çekirdek orman alanının iç çevresini, koridor; en az 

iki çekirdek orman alanını birbirine bağlayan çizgisel alanları, iç koridor; aynı çekirdek orman alanını birbirine 

bağlayan çizgisal alanları, uzantı; yalnızca iç-dış kenar yada iç koridor-koridor ile bağlantısı bulunan orman 

alanlarını temsil etmektedir. 

 

Morfolojik konumsal desen sınıfları, orman peyzajında parçalanan ve habitat kaybını ortaya koyan önemli 

göstergelerdendir. Örneğin çekirdek alan (orman), orman içinde bulunan türler için potansiyel olarak uygun olan 

parçalanmamış habitatı belirtmektedir (Şekil 3b). İç ve dış kenarlar, parçalanma ve delinme sonrası orman 

peyzajında oluşan sınırları göstermekte olup, çekirdek alana göre, sınıra bağlı ya da istilacı türleri daha çok 

barındırır. Koridorlar, potansiyel hareket yollarını ve gelecekte parçalanmaya hassas alanları karakterize 

etmektedir. Uzantılar ise, çekirdek alanlar arasında yeni koridorlar oluşturabilecek parçaları temsil etmekte olup, 

her bir türün yeni çekirdek habitatlar bulması için hareket sayılarını veya zamanını belirleme ile bağlantılıdır (Vogt 

vd., 2007a). 

 
 

Şekil 3. Orman peyzajı morfolojik konumsal desen analizi örneği (Saura vd, 2011). 

 

 

Araştırmada orman peyzajı konumsal desen analizi, araştırma alanının 1986 ve 2015 yıllarına ait orman ve orman 

olmayan alanları gösteren raster formatındaki veriler ve GuidosToolbox 2.5 (JRC, 2016) yazılımında Morfolojik 

Konumsal Desen Analizi (MKDA) aracının kullanımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, orman peyzajında 

meydana gelen değişimler, orman kaybı ve orman kazancı ile ilişkilendirilmek suretiyle, desen sınıflarına göre 

analiz edilmiştir. Morfolojik konumsal desen sınıfları, tüm sınıflandırma süreci boyunca tek bir kenar genişliği 

parametresi ile yönetilerek oluşturulmaktadır (Ostapowicz vd., 2008; Soille ve Vogt, 2009).  

 

Orman peyzajının merkez yapısal bileşeni olan çekirdek alan, 90 ha’dan küçük ise, küçük çekirdek alan, 90 ha ile 

414 ha arasında orman alanı miktarından oluşuyor ise orta çekirdek alan ve 414 ha’dan büyük ise büyük çekirdek 

alan olarak belirlenmiştir. Çekirdek alan büyüklüğü, GuidosToolbox yazılımında bulunan 1000 piksel ile 4600 

piksel aralığı seçilerek belirlenmiştir. Morfolojik konumsal desen analiz.i 30 m konumsal çözünürlüğe sahip 

Landsat TM/ETM+ uydu görüntüsü üzerinden gerçekleştirilmiştir ve sınır -iç ve dış kenar- genişliği 1 piksel (30 

m) üzerinden değerlendirilerek,  8 komşuluk bağlantı değeri uygulanmıştır. 

 

2.3.4.Değişim Analizi 
 

Değişim analizi, iki farklı tarihe ait AK/AÖ haritası arasındaki farklılıkların belirlenmesini sağlayan bir 

uygulamadır. Söz konusu analiz ile 1986 ve 2015 yıllarına ait uydu görüntüleri kullanılarak, araştırma alanında 

meydana gelen değişimler nitel ve nicel olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, uydu görüntüleri sınıflandırılarak 

çakıştırılır ve bu yolla değişim haritası oluşturulur (Singh, 1989; Kesgin, 2013). Değişim analizi ile orman 
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peyzajında meydana gelen kayıplar ve kazançlar ortaya konmuştur. 

 

4.ARAŞTIRMA BULGULARI 
 

Araştırmanın ilk aşamasında gerçekleştirilen arazi örtüsü sınıflandırması; örnek noktaların seçimi sonrasında 

Maksimum Olabilirlik yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir. ENVI 5.1 yazılımı kullanılarak, uydu görüntüleri 

sınıflandırılırken, yeryüzü özelliklerini temsil eden AK/AÖ sınıfları seçilmiştir. Bu amaçla, araştırma alanına ait 

Landsat TM/ETM+ uydu görüntüleri üzerinden, farklı arazi örtüsü tiplerine ait kontrol noktaları belirlenmiştir. Söz 

konusu kontrol noktaları ile araştırma alanı üzerinde oluşturulan her bir arazi örtüsü sınıfı için, örnek piksel verileri 

toplanmıştır. 

 

Araştırmanın ikinci aşamasında kontrollü sınıflandırma işlemi sonrası, orman alanları, tarım alanları, yapay 

yüzeyler ve su olmak üzere elde edilen dört sınıf, orman alanları ve orman olmayan alanlar şeklinde iki sınıfa 

indirgenerek, iki sınıflı veri oluşturulmuştur. Bu aşamada elde edilen veri, morfolojik konumsal desen analizi 

yönteminde girdi olarak kullanılmıştır. 

 

Araştırma alanında sınıflandırma sonrası 1986 ve 2015 yıllarına ait orman ve orman olmayan alanların dağılımı, 

Şekil 5 ve Çizelge 1’de verilmiştir. 1986 yılında araştırma alanı, % 54,85 ile 40.726 hektar orman alanı ile 

kaplıyken, bu oran 2015 yılında % 17,57 azalarak orman alanı miktarı 27.680 hektara düşmüştür.  

 

 

Şekil 5. 1986 ve 2015 yılları orman alanları haritaları. 

 

 

Çizelge 1. Araştırma alanında orman alanlarının değişimi (1986-2015). 

 

Araştırma alanı 
Orman Alanları 

1986 2015 DEĞİŞİM 

 ha % ha % ha % 

74.248 ha 40.726 54,85 27.680 37,28 -13.046 -17,57 
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Orman alanları ve orman olmayan alanlar arasında yirmi dokuz yıllık süreçte meydana gelen dönüşüm Şekil 6’da 

görülmektedir. Dönüşüm haritasında, orman alanı kazancı ve kaybı yanında, değişim görülmeyen orman alanları 

da belirtilmiştir. 

 
Şekil 6. 1986 ve 2015 yılları arasında orman alanlarında meydana gelen kayıp ve kazançların dönüşümü. 

 

Araştırmada, Spil ve Yamanlar Dağları’nın 1986 ve 2015 yıllarına ait orman alanları haritaları kullanılarak, orman 

alanlarının dağılımı ve piksel düzeyinde yedi farklı peyzaj desen sınıfı ile ifade edilen orman peyzajının morfolojik 

konumsal desen analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bu aşamasında, araştırma alanındaki orman peyzajının 

deseni, parçalanması ve bağlantısallığı, matematiksel morfoloji tabanlı (Soille, 2004) Morfolojik Konumsal Desen 

Analizi (MKDA) (Soille ve Vogt, 2009) uygulanarak ölçülmüştür.  

 

Analiz aracılığıyla, araştırma alanındaki orman peyzajının parçalılığını ve bütünselliğini ortaya koyan, farklı 

yapısal özelliklere sahip desen sınıfları elde edilmiştir. Analiz sonrası elde edilen orman peyzajı deseni sınıfları; 

orman yapısal bileşenleri olan merkezler (çekirdek alan) ve bağlantıları (iç kenar, dış kenar, koridor, uzantı, adacık 

ve iç koridor) olarak piksel düzeyinde ortaya konmuştur.  

 

Araştırma alanının morfolojik konumsal desen analizi sonucunda, 1986 ve 2015 yıllarına ait orman peyzajı deseni 

sınıflarının dağılımı Çizelge 2 ve Şekil 7’de verilmiştir. Orman parçalanması göstergelerinden çekirdek alan miktar 

olarak azalırken, parçalılık oranı artmakta ve büyük çekirdek alan sayısı üç adet artış göstermektedir (Şekil 7, 

Çizelge 2). 1986 yılında orman peyzajı deseni sınıflarından büyük çekirdek alan sınıfı, orman içinde bulunan türler 

için potansiyel olarak uygun olan parçalanmamış habitatı temsil etmekte olup, 22.195 ha ile araştırma alanının 

%54,50’sini kaplamaktadır. 2015 yılında büyük çekirdek alan sınıfı 18.425 ha’lık azalma ile 3.770 ha’a 

dönüşmüştür. Ayrıca bu sınıf orman alanının %13,62’sini kaplamaktadır. Çekirdek alanların bölünmesi ve 

sonrasında izole hale gelmesi sonucu oluşan adacık sınıfı ise 1986 yılında 1.217 ha iken 2015 yılında 1.511 ha’a 

yükselerek artış göstermiştir. Diğer orman peyzajı morfolojik konumsal desen analizi sınıflarının miktar ve yüzde 

olarak dağılımı Çizelge 2’de yer almaktadır.  

 

 

Çizelge 2. Morfolojik konumsal desen analizi sınıflarının orman alanındaki dağılımı (1986-2015) 

 

Morfolojik Konumsal Desen Analizi 

Sınıfları 

1986 2015 

ha            % ha             % 

Büyük Çekirdek Alan (414 ha<) 22.195 54,50 (2*) 3.770 13,62 (5*) 

Orta Çekirdek Alan (90 ha<, 414 ha>) 908 2,23 (6*) 3.183 11,50 (16*) 

Küçük Çekirdek Alan (90 ha>) 2.358 5,79 (2016*) 6.742 24,36 (1736*) 

Dış Kenar 5.192 12,75 6.892 24,90 

Koridor 2.227 5,47 1.768 6,39 

İç Kenar 2.789 6,85 556 2,01 

Adacık 1.217 2,99 1.511 5,46 

Uzantı 2.390 5,87 2.380 8,60 

İç Koridor 1.441 3,54 874 3,16 
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* adet 

 

   
 

Şekil 7.  Araştırma alanının morfolojik konumsal desen analizi haritaları (2010-2015). 

 

5.SONUÇLAR 

 
Araştırmada, Spil ve Yamanlar Dağları’nda meydana gelen orman parçalanmasının 29 yıllık desen süreç ilişkisi 

ortaya konulmuştur. Bu amaca yönelik morfolojik konumsal desen analizi yöntemi uygulanmıştır. 1986 ve 2015 

yılları arasında, morfolojik konumsal desen analizi yöntemi ile, orman peyzajı deseninde ve orman peyzajı 

bileşenlerinin miktarında meydana gelen değişim Landsat TM/ETM+ uydu görüntüleri kullanılarak izlenmiştir. 

Araştırma alanının kentsel alanlar, tarım ve sanayi alanları ile çevrili olması sebebiyle, biyolojik çeşitlilik 

açısından önem arz eden çekirdek alan sınıfının azaldığı ve orman parçalanmasına neden olduğu görülmüştür. 

 

Orman ekosistemlerinin sürdürülebilir planlaması ve yönetilmesi için, orman kaynaklarının konumsal ve zamansal 

değişimlerinin ve buna etki eden faktörlerin ortaya konması oldukça önemlidir. Bu bağlamda orman peyzajının 

izlenmesi ve analizinde doğru ve etkin sonuçlara ulaşılabilmek için, güncel verilerin ve tekniklerin kullanılması 

gerekmektedir. Araştırmada morfolojik konumsal desen analizi ile ortaya çıkan sonuçların planlama, koruma ve 

yönetim açısından alınacak kararlarda veri olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.  
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