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مطالعه تاثیرات اقلیمی توسعه شهری درشهرستان تهران

دکتر صیاد اصغری سراسکانرود
عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه ارومیه
بتول

زینالی1

دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی ( اقلیم شناسی) دانشگاه تبریز

چکیده
هدف این تحقیق ،بررسی و مطالعه تاثیرات اقلیمی گسترش شهرنشینی در تهران نسبت به ایستگاه های اطراف آن با استفاده از
مدل آماری می باشد که در این مطالعه ایستگاه مهرآباد تهران به عنوان ایستگاه شهری ،ایستگاه ژئوفیزیک تهران به عنوان
ایستگاه جنب شهری و چیتگر به عنوان ایستگاه روستایی در نظر گرفته شد .از آزمون روند من–کندال بر روی داده های
حداقل فصلی و ساالنه تک تک ایستگاه های شهری ،جنب شهری و روستایی برای تشخیص وجود و اهمیت روند دما و سال
های تقریبی  -که در آن تغییرات شروع می شود  -استفاده شده است .همچنین آزمون روند من–کندال بر روی اختالف داده
های مینیمم فصلی و ساالنه ایستگاه های شهری-روستایی و جنب شهری-روستایی جهت تعیین موارد مذکور انجام شد که
این نوع تحلیل فقط تاثیرات توسعه شهری را روی روند دما شامل می شود که از نظر آماری اهمیت گرمایش در آتمسفر
مناطق شهری شده و همچنین رفتار فصلی پدیده جزیره حرارتی شهری را نشان می دهد .نتایج آزمون من–کندال سری های
زمانی دماهای حداقل ساالنه و فصلی برای همه ایستگاه ها بجز ایستگاه چیتگر ،روند های دمایی مثبت با سطح اطمینان % 39
را نشان می دهند .تحلیل های من–کندال نشان می دهد که سری های زمانی تفاوت های دمایی حداقل ساالنه بین ایستگاه
شهری-روستایی (مهر آباد تهران–چیتگر ) و ایستگاه های جنب شهری-روستایی (ژئو فیزیک–چیتگر ) دارای روند دمایی
مثبت با سطح اطمینان  % 39می باشد .رفتار فصلی پدیده جزیره حرارتی شهری در ایستگاه های تهران–چیتگر در فصول
تابستان و زمستان و در ایستگاه های ژئو فیزیک–چیتگر در تابستان ،پائیز و بعد زمستان بارز است.

واژه های کلیدی  :توسعه شهری ،آزمون من – کندال ،اقلیم شهری ،تهران .

 - 4تویسنده مسئول .74191894190

e_zeinali_1364@yahoo.com
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مقدمه

آثار جنبی فعالیت انسان بر اقلیم زیاد و متنوع است .آثار مزبور حاصل دخالت و تعارض انسان در عملکرد سیستم
طبیعی است .غالباً دستکاری و تغییر در چرخه طبیعی آب و انرژی باعث پیامد های پیچیده ای در نظام سیستم
طبیعی شده و پس خور های متفاوتی را بدنبال خود بوجود می آورد .حذف و دفع پوشش گیاهی از سطح زمین به
هر دلیل که انجام گیرد ،باعث تغییر خصوصیات سطح آن شده و از این رو در تراز انرژی و جرم آن تغییراتی بوجود
می آورد( کاویانی ،4931 ،ص .) 249فرایند شهر سازی تغییرات چشمگیری در طبیعت سطح زمین و خصوصیات
جوی یک محل بوجود می آورد که حاصل آن ،دگرگونی در ویژگی های تابشی ،حرارتی ،رطوبت ،دینامیک و
جابجایی تراز طبیعی تابش و هیدرولوژی آن است (.همان منبع ،صص  .) 221- 229تقریباً  14درصد جمعیت جهان
در شهر ها زندگی می کنند که انتظار می رود این رقم ،همراه با مهاجرت مردم از روستا ها به شهر ها مخصوصاًًَ در
کشور های کمتر توسعه یافته ،افزایش یابد .درصد جمعیت شهرنشین در کشور های کمتر توسعه یافته 14 ،درصد در
سال  2009می باشد که بسیار کمتر از درصد جمعیت شهرنشین در کشور های توسعه یافته ( 41درصد در سال2009
) است(ازبر ،2004 ،ص.) 114
اثر جزیره حرارتی شهر احتماالً روشن ترین مثال و بهترین گواه از جرح و تعدیل های ناخواسته اقلیمی است و
شکل و اندازه این پدیده که حاصل ویژگی های هواشناسی شهری و محلی است ،از نظر زمانی و مکانی تغییر می
کند (کاویانی ، 4931،ص  .)299گازهای گلخانه ای باعث افزایش دمای کره زمین گشته و به دنبال تغییر دما
دگرگونی های ثانویه نیز شکل می گیرد (جامعی ، 4931،ص .) 1
آنالیز بلند مدت ثبت های دمایی از شهر و ایستگاه های روستایی نزدیک شاید معمول ترین روش استفاده شده در
مطالعه ی جزیره حرارتی شهری باشد( کوالکینو و رویلی ،4339 ،4یاگی 2و همکاران ،4334 ،کاراکا 9و همکاران
 4339ای و بی ،فیلندرس 1و همکاران ،4333 ،مونتاوز 9و همکاران ،2000 ،ترشچنکو و فیلونو ،2004 ،1زوهو 4و
همکاران.)2001 ،
ویوکویچ 3و همکاران ) ) 4330مطالعاتی برای تعیین پارامتر های موثر در گردش های جزیره گرمایی شهر سنت
لویس انجام دادند و اثرات شدت جزیره گرمایی ،ناهمواری های سطح زمین ،پخش افقی و پایداری الیه مرزی روی
گردش جزیره گرمایی با استفاده از مدل سه بعدی معادالت مقدماتی بررسی کردند .به طور کلی ویژگی مهم و

1 - e. g. Colacino and Rovelli
2- Yague
3 - Karaca
4 - Philandras
5 - Montavez
6 - Tereshchenko and Filonov
7 - Zhou
8 - Vukovich
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سیمای مشترک پدیده جزیره گرمایی شهری عبارت از افزایش دمای هوا در محیط های شهری نسبت به حومه می
باشد.
کارکا 4و همکاران ( (4339 b,aجزیره حرارتی در استانبول را با استفاده از داده های طوالنی مدت دمای ایستگاه
های داخل و اطراف شهر مطالعه کرده اند .آنها با استفاده از تحلیل های آماری بر روی داده های ساالنه دما به این
نتیجه رسیده اند که روند های گرمایش در دماهای شهری در متراکم ترین قسمت استانبول (جنوب شهر) می باشد.
مونتاوز )2000( 2جزیره حرارتی شهر را روی گرادانا 9بررسی و مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده است که پدیده
جزیره حرارتی شهری در زمستان قوی تر است .آنها همچنین شکل گیری جزیره حرارتی شهر گرادانا را با شکل
هندسی شهر ،شرایط هوا و زمان در ارتباط دانستند.
ازبر 1و همکاران ) )2004تاثیرات اقلیمی توسعه شهری را در استانبول با استفاده از تحلیل آماری و مدلی مطالعه و
وجود گرمایش در اتمسفر مناطق شهری را نشان داده اند.
عزیزی و همکاران ( ) 4931ضمن مطالعه روند دمای چند دهه اخیر در ایران ،به ارتباط این روند با افزایش گاز دی
اکسید کربن پرداخته اند .آنها با بررسی  42ایستگاه ،از آزمون ناپارامتری من–کندال جهت تعیین جهت ،میزان و
معنی داری روند استفاده نمودند که در اکثر ایستگاه های مورد مطالعه (ایستگاه های سینوپتیک) دما با شدت های
مختلف مشاهده شده بود که ممکن است از افزایش میزان دی اکسید کربن جو متاثر شده باشد.
سعادت آبادی و همکاران( )4931مطالعه ای تحت عنوان تغییرات میدان های دما و باد در کالن شهر تهران ناشی از
توسعه شهری انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که طی دهه های اخیر تغییرات حاصله در میدان دمای شهر تهران
در مقایسه با حومه بسیار چشمگیر شده است که بیشترین روند افزایشی دما مربوط به کمینه است که به دلیل کاهش
عمق الیه آم یخته در شب ،اثرات شهری بهتر نمایان می شود .در این مطالعه مقایسه روند دما ها طی دو دوره ی 29
ساله حاکی از افزایش قابل مالحظه دما طی دوره دوم می باشد که بیشترین رشد شهرنشینی و صنعتی شدن تهران نیز
طی این دوره روی داده است.
در این مقاله تاثیرات اقلیمی توسعه شهری تهران نسبت به ایستگاه های اطراف این شهر که از تاثیرات شهری کمتر
متاثراند ،بررسی و مطالعه شده است.
ناحیه مورد مطالعه

شهر تهران در´  99° 91الی´  99 ° 90عرض شمالی و´  94° 2تا ´ 91

°

 94طول شرقی واقع شده است ،که با

مساحتی بالغ بر  490کیلومتر مربع 4409091 ،نفر جمعیت دارد .تهران در قدیم روستایی نسبتاً بزرگ بود که بین
1 - Karca
2 - Montavez
3 - Granada
4 - Ezber

مجله علوم جغرافیایی ،شماره  ،22بهار و تابستان 4931

01

شهر معروف و بزرگ آن زمان ،ری و کوهپایه های البرز قرار داشت .در مدت 220سال جمعیت آن از  49000نفر در
سال  4411شمسی به بیش از  4میلیون نفر در سال  4931رسید و وسعتش از حدود  1/1کیلو متر مربع به بیش از
 490کیلومتر مربع افزایش یافت .ارتفاع شهر در شمالی ترین نقطه آن  4300متر  ،در مرکز آن  4200متر و در جنوبی
ترین نقطه آن به  4090متر از سطح دریا می رسد .تهران از شمال به نواحی کوهستانی و از جنوب به نواحی کویری
منتهی شده است ،در نتیجه در جنوب و شمال دارای آب و هوای متفاوتی است .از نظر فصلی هوای تهران در
زمستان تحت تاثیر سیستم پر فشار شمالی سیبری قرار دارد و این تاثیر باعث شده است که در این فصل هوا در
قسمت های مرکزی و جنوبی معتدل و در قسمت شمالی سرد باشد .آب و هوای تهران متاثر از کوهستان در شمال و
دشت در جنوب است .غیر از شمال تهران که تحت تاثیر کوهستان آب و هوای آن معتدل و مرطوب است ،آب و
هوای بقیه شهر کالً گرم و خشک است و در زمستان اندکی سرد می شود .در تابستان هم عامل مهم سیستم کم فشار
حرارتی کویر مرکزی است که سبب می شود هوا گرم و خشک باشد ( .سایت ویکی پدیا ).
در یک دوره  19ساله (  ) 2009 – 4310حداکثر دما در تهران  19درجه و حداقل دما  -49درجه و میانگین دما
 44/9درجه سانتی گراد ثبت شده است .باد غالب تهران ،غربی و متوسط سرعت آن  9/9متر در ثانیه می باشد.
میانگین ساالنه سرعت باد در این شهر  1متر در ثانیه است که فصل بهار با میانگین سرعت  1/9متر در ثانیه سریع
ترین فصل و فصل پاییز به کم سرعت ترین فصل (  9/1متر در ثانیه ) می رسد .مجموع بارندگی تهران در یک دوره
 99ساله ( 419/34 ) 2009 – 4349میلیمتر ثبت شده است .در جدول 4و شکل  4موقعیت جغرافیایی ایستگاه های
مورد مطالعه آورده شده است ( .استخراج شده از سازمان هواشناسی کشور ).

شکل  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاه های مورد مطالعه
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مواد و روش ها

داده های حداقل ماهانه و ساالنه دماا بارای ایساتگاه هاای مهرآبااد تهاران ،ژئوفیزیاک تهاران و چیتگار از ساازمان
هواشناسی تهران تهیه شد .ایستگاه های مورد مطالعاه ،دوره هاای زماانی متفااوتی از ثبات داده هاای هواشناسای را
داشتند بطوریکه مهرآبااد تهاران دارای طاوالنی تارین دوره آمااری ( ،)2009-4394ژئوفیزیاک (  ) 2009 -4334و
چیتگر (  )2009 -4331بودند.
در این مطالعه از داده های دمای حداقل فصلی ،ساالنه و همچنین اختالف این دماها بین ایستگاه های تهران–چیتگار
و ژئوفیزیک–چیتگر استفاده شد .ایستگاه های مورد بررسی در سه گروه شهری ،جنب شهری و روستایی بار اسااس
تراکم جمعیت و شناخت ما از این مناطق طبقه بندی شدند که از همدیگر حادود  200متار اخاتالف ارتفااع دارناد.
ایستگاه مهرآباد تهران به عنوان ایستگاه شهری ،ژئوفیزیک به عنوان ایستگاه جنب شهری و چیتگر به عناوان ایساتگاه
روستایی انتخاب شد.
از آزمون ناپارامتری من–کندال برای تعیین وجود و اهمیت روند در داده های ایستگاه هاای ماورد بررسای اساتفاده
شد زیرا این روش عالوه بر تعیین وجود روند ،نقطه شروع تقریبی یک روند و تغییرات ناگهانی در آب و هوا را نیاز
نشان می دهد ( ازبر ،2004 ،ص .) 140
برخی از سری های اقلیمی به طور کلی از توزیع نرمال (بهنجار ) تبعیت نمی کنند در این صورت می توان از آزماون
رتبه ای استفاده کرد .این قبیل آزمون ها بسیار زیاد بوده و هر کدام توانایی ها و ضعف های خااص خاود را دارناد.
یکی از این آزمون ها من–کندال است .این آزمون نیاز به توزیع فراوانی نرمال یا خطی بودن رفتار داده هاا نداشاته و
در برابر مقادیر فرین یعنی داده هایی با کشیدگی زیاد (داده های بارندگی ) و داده هایی که از رفتاار خطای انحاراف
چشمگیری دارند بسیار قوی بوده و به منظور ارزیابی روند به کار می رود (زاهدی و همکااران، 4931،صاص -434
. )433
مراحل اجرای آزمون من کندال به طور خالصه به شرح زیر است :
داده ها را رتبه بندی کرده و آماره  ( tiنسبت رتبه  iبه رتبه ماقبل ) محاسبه شد و سپس فراوانی تجمعی آمااره ( ti

 )  tiبدست می آید .امید ریاضی  ،Eiواریانس  viو شاخص من–کندال  Uiبر اساس فرمول هاای زیار محاسابه

شدند.

Ei  ni ( ni  1) / 4
()4

Vi  ni (ni  1)(2ni  5) / 72
()2
()9

Ui  ( ti  Ei ) / VI
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 niترتیب زمانی داده هاو آماره  Tiنسبت رتبه  iبه رتبه های ماقبل است .این شاخص دارای توزیاع نرماال اسات.

لذا جهت شناسایی معنی دار بودن از جدول منحنی نرمال استفاده می شود .برای بررسی تغییرات باید شااخص Ui 

نیز تعییین شود که مراحل محاسبه این شاخص به صورت زیر است :داده ها را رتبه بندی نموده و آماره ( ti نسابت

رتبه  iبه رتبه های مابعد ) را مشخص کرده و ساپس فراوانای تجمعای  )  ti ( ti محاسابه مای شاود .امیاد

ریاضی  ،Eiواریانس  Viو شاخص  Ui به شرح زیر است:

()1
()9

Ei  N  (ni  1)N  ni  / 4

Vi  N  (ni  1)( N  ni)2( N  (ni  1))  5 / 72

()1

Ui   ( ti   Ei ) / Vi 

 ، Nحجم نمونه آماری مورد مطالعه است .محل تالقی شاخص  Uiو  Ui با محدوده  % 39اطمینان نشاان دهناده
تغییرات سری زمانی بوده و رفتار  Uiبعد از محل تالقی ،وضعیت روند کاهشی یا افزایشی ساری هاا را نشاان مای
دهد .عدم تالقی دو شاخص معرف عدم روند سری می باشد(زاهدی و همکاران، 4931 ،ص .) 433
اگر  Ui > 0باشد روند مثبت و اگر  Ui < 0باشد روند منفی خواهد بود .ساطح اطمیناان باا ) %95 ، (1.96در
نظر گرفته می شود( ازبر.)114 ،2004 ،
یافته ها
مطالعاتی که تاثیر شهری شدن را روی آب و هوا یا پدیده گرماایش شاهری را بررسای کارده اناد ،معماو ًَال دماهاای
حداقل را که به طور آشکار اختالف بین شهر و اطراف را نشان می دهند به کار می گیرند ( ازبر ،2004 ،ص .)140
شکل  -2سری زمانی اختالف دماهای حداقل ساالنه بین ایستگاه های شهری-روستایی و جنب شهری-روساتایی را
با در نظر گرفتن حداقل دوره آماری که وجود دارد ،نشان می دهد .با توجه به شکل زیار اخاتالف دماهاای حاداقل
ساالنه ایستگاه های شهری-روستایی ( تهران–چیتگر) بیشتر از ایستگاه های جناب شاهری-روساتایی( ژئوفیزیاک–
چیتگر) می باشد.
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شکل -6اختالف دماهای ساالنه ایستگاه های تهران–چیتگر و ژئوفیزیک–چیتگر

جدول  -2نتایج آزمون من – کندال بکار رفته برای سری های زمانی دماهای حداقل ساالنه برای همه ایستگاه ها
(ستون آخر ) ،با توجه به دوره های آماری موجود برای هر ایستگاه را نشان می دهد که همه ایستگاه ها بجز
چیتگر ،روند های دمایی مثبت با سطح اطمینان  % 39را نشان می دهند .ایستگاه مهرآباد تهران به عنوان ایستگاه
شهری دارای ارزش من–کندال باالیی نسبت به ایستگاه جنب شهری ژئوفیزیک می باشد که نشانگر گرمایش بیشتر
ایستگاه شهری می باشد و ایستگاه چیتگر روند دمایی منفی دارد هر چند دارای اهمیت در سطح اطمینان  %39نمی
باشد .روند تغییرات در ایستگاه تهران از اوایل دهه  30میالدی ،در ایستگاه ژئوفیزیک از اوایل دهه  30میالدی و در
ایستگاه چیتگر از اوایل دهه  2000میالدی می باشد .در جدول  2همچنین آمار های من–کندال فصلی برای همه
ایستگاه ها محاسبه گردیده است که ایستگاه های مهرآباد تهران و ژئو فیزیک در همه فصول دارای روند های مثبت
دمایی و با سطح اطمینان  % 39می باشند .همچنین ایستگاه مهرآباد تهران دارای ارزش های من–کندال فصلی
باالتری به عنوان ایستگاه شهری نسبت به ژئوفیزیک به عنوان ایستگاه جنب شهری می باشد .ایستگاه چیتگر در
فصل تابستان و پاییز روند منفی دارد ولی اهمیت روند آن در سطح اطمینان  %39نیست و در فصل زمستان و بهار
دارای روند دمایی مثبت می باشد ولی دارای اهمیت نمی باشد.
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جدول  – 6آمار های من – کندال از سری های زمانی فصلی و ساالنه حداقل دمای ایستگاه های هواشناسی تهران با
توجه به دوره های آماری
ساالنه

زمستان

پاییز

تابستان

بهار

ایستگاه ها

4/91

1/44

1/44

4/29

1/14

تهران

9/94

2/19

2/91

2/21

2/44

ژئو فیزیک

-0/03

-4/29

-0/03

4/93

0/03

چیتگر

آزمون روند من–کندال برای سری های زمانی حداقل دما برای تک تک ایستگاه ها بکار گرفته شد .این ناوع تحلیال
به تنهایی معموال ،فرض می شود تا برای نشان دادن فقط تاثیر شهری شدن روی آب و هوا کافی باشد ،بخاطر اینکاه
روند ها ممکن است دیگر سیگنال هایی تغییر اقلیم را نیاز باه خاوبی شاامل شاوند .بارای پرهیاز از چناین در هام
آمیختگی ،آزمون روند من–کندال معموالً برای سری های زمانی اختالف مینیمم های دمایی باین شاهر-جناب شاهر
وشهر-روستا به کار برده می شود .در این روش انتظار می رود تا سیگنال های تغییار اقلایم ناشای از عوامال غیار از
شهری شدن کاهش یابد ( ازبر ،2004 ،ص .)142
شکل ( 9الف ،ب ) نتایج روش من–کندال به کار رفته برای سری های زمانی اختالف دماهاای حاداقل سااالنه باین
ایستگاه شهری-روستایی و جنب شهری–روستایی را با توجه به حداقل دوره آماری نشان می دهد .تحلیل های من–
کندال نشان می دهد که سری های زمانی تفاوت های دمایی حداقل ساالنه بین ایستگاه شهری-روساتایی (مهار آبااد
تهران–چیتگر ) دارای روند دمایی مثبت و با سطح اطمینان  % 39می باشد (دارای ارزش مان–کنادال  .) 9,14نقطاه
شروع روند از اوایل سال  2000می باشد.
تحلیل های من کندال برای سری های زمانی تفاوت های دمایی مینایمم سااالنه باین ایساتگاه هاای جناب شاهری-
روستایی (ژئو فیزیک–چیتگر ) ،نیز روند دمایی مثبت و با سطح اطمینان  % 39را نشان می دهد ( دارای ارزش من –
کندال  .) 2,13نقطه شروع روند از اوایل  2000می باشد.
جدول  9همچنین آماره های من–کندال برای سری های زمانی فصلی و ساالنه اختالف بین دماهای حاداقل ایساتگاه
های شهری-روستایی و جنب شهری-روستایی را نشان می دهد .نتایج نشان می دهد که ایستگاه های تهران–چیتگار
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درتمامی فصو ل روند دمایی مثبت دارند ولی فصل تابستان و بعد زمستان ارزش های من کندال باال(به ترتیاب 9/02
و  ) 2/39و با سطح اطمینان  % 0/39دارند.
ایستگاه های ژئوفیزیک–چیتگر نیز در تمامی فصول دارای روند دمایی مثبت می باشد ولی زمستان ،تابساتان و پاائیز
دارای ارزش های من کندال باال به ترتیب ( )2/20 ،2/91 ،2/13و با سطح اطمینان  %39می باشند .بنابراین مای تاوان
استنباط کرد که پدیده جزیره حرارتی شهری در تهران نسابت باه ایساتگاه روساتایی(چیتگر) ،در فصاول تابساتان و
زمستان بارز است و در ایستگاه ژئوفیزیک نسبت به ایستگاه روستایی پدیده جزیره حرارتی شهری در فصول زمستان
و تابستان بارز است.
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شکل  -6الف  -من – کندال اختالف دماهای حداقل ساالنه تهران – چیتگر
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شکل  6ب من – کندال اختالف دماهای ساالنه ژئوفیزیک – چیتگر
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جدول  – 9من – کندال فصلی و ساالنه اختالف دماهای حداقل ایستگاه های شهری  -روستای و جنب شهری -روستایی
ساالنه

زمستان

پائیز

تابستان

بهار

ایستگاه ها

9/14

2/39

4/34

9/02

4/34

تهران  -چیتگر

2/13

2/13

2/20

2/91

4/93

ژئوفیزیک – چیتگر

بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه حداقل دمای فصلی و ساالنه ایستگاه هاای شاهری و جناب شاهری دارای روناد افزایشای در ساطح
اطمینان  %39نسبت به ایستگاه چیتگر می باشند .روند اختالف دماهای حداقل سااالنه باین ایساتگاه هاای شاهری–
روستایی (تهران-چیتگر) و جنب شهری–روستایی (ژئوفیزیک–چیتگر) نیز دارای روند افزایشای در ساطح  %39مای
باشند ولی ایستگاه تهران – چیتگر دارای ارزش من کندال باالتری نسبت به ایستگاه ژئو فیزیاک–چیتگار مای باشاد.
رفتار فصلی پدیده جزیره حرارتی شهری در ایستگاه های تهران–چیتگر در فصول تابساتان و زمساتان و در ایساتگاه
های ژئو فیزیک–چیتگر در تابستان ،پائیز و بعد زمستان نسبت به فصول دیگر بارزتر می باشد.
افزایش دمای تهران عالوه بر تاثیر بر روی بارش و ذوب زود هنگام برف ،اثرات زیست محیطی فراوانی نیز به جاای
می گذارد .همچنین به دلیل غیر قابل نفوذ بودن آب در خیلی از سطح های شهری ،ذخیره آب زیرزمینی در شهر هاا
کاهش ولی روان آب در مقایسه با سطح های غیر شهری افزایش می یابد.
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Abstract
Aim of this study is related to study the climate effects for urban residence developing in
Tehran towards its suburb stations through the statistics model which Mehr Abad, Tehran
Geophysics and Chitgar stations are considered as urban, suburb and rural stations,
respectively. It was used from Man-Candle event test on season and annual minimum data for
each of urban, suburb and rural stations to get significant value of temperature event and
approximate years well. (With beginning of the variations) .Also, this method to be used on
difference of season and annual minimum data for urban, suburb and rural stations which this
analysis was involved only urban developing effects on temperature event. From statistic
view, it was shown the heating importance in atmosphere of the urban regions and also the
season behavior as name of Urban Heat Island event1, successfully.
Results of Man-kendal test for seasonal and annual time series of minimum temperatures of
all stations except Chitgar station indicated positive temperature trend with confident level of
%0.95. Man-Kendal analyze indicated that time series of temperature differences of annual
minimum between urban-rural stations (Tehran-Chitgar) and suburban- rural station (
Geophysic-Chitgar) have positive temperature trend with confident level %0.95. The season
behavior of Urban Heat Island in Tehran-Chitgar stations is in summer and winter seasons
and it is apparent at Geophysic-Chitgar stations in summer, autumn and after winter.
Keywords: Urban development, Man-Kendal Test, Climate of Urban, Tehran.

