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پیش بینی تغییرات فصلی و ماهانه تبخیروتعرق پتانسیل 
و پارامترهای اقلیمی با استفاده از ریزمقیاس نمایی 

داده های مدل گردش عمومی جو HADCM3 در دو 
ایستگاه خشک و نیمه خشک

زهرا جمالی1*  اسداله خورانی2
تاریخدریافت:93/10/16تاریخپذیرش:94/12/02

چكیده
تغییراقلیم اثرات عدیده ای بر پارامترهای اقلیمی از جمله بارش، 
دما و تبخیرو تعرق و بدنبال آن منابع آبی دارد. هدف از این پژوهش 
بررسی اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلیمی و تبخیروتعرق پتانسیل 
با استفاده از داده های خروجی مدل HADCM3 در دو ایستگاه 
خشک )بندرعباس( و نیمه خشک )شهرکرد( است. ابتدا داده های 
روزانه بارش، ساعت آفتابی، دمای کمینه و بیشینه به روش آماری 
 B1 و   A1B, A2 سناریوی  سه  تحت   LARS-WG مدل  با  و 
دوره  برای  مذکور  اقلیمی  پارامترهای  سپس  شده اند.  ریزمقیاس 
2030-2011 شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد طبق هر 
سه سناریو میانگین دما در تمام ماه ها و فصل ها در هر دو ایستگاه 
افزایش می یابد. بیش ترین افزایش در دمای بیشینه و کمینه تحت 
مشاهده شد.  ایستگاه شهرکرد  در  ژوئیه  ماه  در   A1B سناریوی 
طبق تمام سناریوهای مورد بررسی، بارش های زمستانه در ایستگاه 
تقویت  نشان دهنده  افزایش  این  که  می یابد  افزایش  شهرکرد 
مانند سیستم های مدیترانه ای و سودانی است  بارشی  جریان های 
و افزایش بارش های تابستانه در ایستگاه بندرعباس را می توان به 
تقویت سیستم بارشی موسمی نسبت داد. تبخیر و تعرق پتانسیل 
در تمام ماه ها و فصل های گرم سال در هر دو ایستگاه افزایش 
چشمگیرتر  سال  گرم  ماه هایسداله  در  افزایش  این  است.  یافته 
است. در مجموع رفتار بارشی هر دو ایستگاه در برابر تغییراقلیم 
متفاوت است. اما سایر پارامترهای هر دو ایستگاه رفتار مشابهی 

را در برابر تغییر اقلیم نشان دادند.   
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مقدمه
میانگیندمایسطحزمینبراثرانتشارگازهایگلخانهایدرحال
افزایشمیباشد،بطوریکهبررسیهایاخیرهیاتبیندولتغییراقلیم
افزایشمیانگیندمایجهانیرا0/76درجهسانتیگراددرقرنگذشته
بر میکنند.عالوه پیشبینی سال2100 تا سانتیگراد درجه و6/4
تغییردرمیانگینمتغیرهایاقلیمی،تغییردرمقادیرحدیبارشنیزاز
دیگرپیامدهااست]4[.ازپیامدهایتغییراقلیمتاثیرآنبرمنابعآباز
طریقتاثیریکهبررویپارامترهاییمانندبارشوتبخیروتعرق،دما
و...میگذارد.اثراتمنفیتغییراقلیمبرپارامترهایهواشناسیمذکور
بویژهمیزانبارشوتبخیروتعرقدرمناطقخشکونیمهخشک
محسوستراست.بنابراینشناختتغییراتزمانیومکانیپارامترهای
است. آنضروری مدیریت جهت آبی منابع بر آن تاثیر و مذکور
معتبرترینابزارجهتبررسیاثراتپدیدهتغییراقلیمبرسیستمهای
مختلف،استفادهازمتغییرهایاقلیمیشبیهسازیشدهتوسطمدلهای
گردشعمومیجفتشدهجویاقیانوسیمیباشد.اینمدلهاقادرند
متغییرهایجویواقیانوسیرابراییکدورهبلندمدتبااستفادهاز
سناریوهایتاییدشدهIPCCمدلسازینمایند]14[.اماضعفعمده
آنهاقدرتتفکیکمکانیکمونیزسادهسازیهاییاستکهبرای
فرآیندهایاقلیمیدرنظرمیگیرند.برایفائقآمدنبهضعفقدرت
تفکیکپایین،الزماستکهخروجیاینمدلهاقبلازاستفادهدر
روش دو شوند]9[. ریزمقیاس اقلیم، تغییر اثرات ارزیابی مطالعات
کلیریزمقیاسکردنخروجیمدلهایاقلیمیوجوددارد:روشهای
دینامیکیوآماری.ریزمقیاسکردندینامیکشاملشبکهایازمدلهای
آبوهوایجهانیباوضوحبزرگاست.اینتکنیکدرمقیاسهای
ناحیهای،ازخروجیهایمدلهایآبوهوایجهانیبرایتعیین
شرایطمرزیدرزمانهایمختلفجویدرنواحیمحدوداستفاده
میکند،بهنحویکهشرایطجویدرشبکهبندیافقیبهفاصلههای
کردن ریزمقیاس روشهای میشوند. مدلسازی کیلومتری 20-50
همانند جوی  متغییرهای و سطحی مشاهدات بین پیوندی آماری
ارتفاعژئوپتانسیل،چرخندگیورطوبتدردورهپایهایجادمیکند.
اینپیوندهادرریزمقیاسکردنسناریوهایآبوهواییآیندهکهاز
مدلهایجهانیبدستمیآیداستفادهمیشود]5[.تاکنونمطالعاتو
پژوهشهایزیادیدرزمینهاثراتتغییراقلیممناطقمختلفجهانبا
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استفادهازمدلهایمولددادههایهواشناسیانجامشدهاستازجمله:
مساحبوانیومرید]3[درسال1385بهبررسیتاثیرتغییراقلیمبر
منابعآبیحوضهزایندهروددردوره2039-2010و2070-2099
بوسیلهخروجیمدلHADCM3پرداختند.نتایجآنهانشاندادبرای
هردودورهمیانگینبارشساالنهکاهشودماافزایشپیدامیکند.
فصلی تغییرات پیشبینی به سال1390 در ]1[ همکاران و اشرف
پارامترهایاقلیمیدر20سالآتیبااستفادهازریزمقیاسنماییآماری
دادههایمدلHADCM3پرداختند.دراینتحقیقدادههایمدل
بکارگیریمدلLARS-WGطبقسهسناریوی با HADCM3
A1B،A2وB1ریزمقیاسشدهوتغییراتفصلیبارش،دمایکمینه،
دمایبیشینهوساعتآفتابیاستانخراسانرضویدردوره2030-
2011موردبررسیقرارگرفت.نتایجنشاندادکهمیزانبارشدرسه
فصلپاییز،زمستانوبهاردرتمامشهرهایاستانبهاستثنایتربتجام
ونیزکاشمرکهدرپاییزدارایروندکاهشیاست،افزایشخواهد
یافت.لیانگوهمکاران]10[درسال2010نشاندادندکهپارامترهای
اقلیمینظیرحداکثرومیانگیندمایهوا،رطوبتنسبیوساعات
روشناییازمهمترینمتغییرهایاقلیمیموثربرتبخیروتعرقبودهوبا
داشتناینمتغیرهاتبخیروتعرقبرایدورههایآیندهقابلمحاسبهو
پیشبینیخواهدبود.رودریگزوهمکاران]8[درسال2007اثرات
تغییراقلیمبرنیازآبآبیاریرادرحوضهرودخانهگادالکویوردر
اسپانیاموردبررسیقراردادند.نتایجحاصلازبررسیآنهاافزایشدر
خشکیونیازآبیاریرانشانداد.هارمسنوهمکاران]6[درسال
2009بارش،تبخیروتعرقمرجع)پنمن-مانتیس(رابرایچندمکان
درپورتریکوتحتشرایطتغییراقلیمپیشبینینمودند.نتایجآنهانشان
دادکهفصلبارشمرطوبتروفصلخشکی،خشکترخواهدشد.
آنهاهمچنیننشاندادندکهتبخیروتعرقنیزدرماههایخشکبا
کاهشبارندگیوافزایشدماافزودهمیشود.همچنیننتایجآنهانشان
افزایش آینده آبخوانوروانابدرفصلمرطوبدر تغذیه دادکه
خواهدیافت.رویوهمکاران]7[درسال2009تاثیراتتغییراقلیمو
تنشرطوبتیرابرمحصوالتکشاورزیدرجنوبغربیبنگالدش
موردبررسیقراردادند.آنهاتغییراقلیمراتاسال2075تعییننمودند
وبهایننتیجهرسیدندمتوسطدمادردهههایآیندهافزایشمییابد.
افزایشدمادرماههایزمستانبیشترازسایرماههایسالخواهدبود.
هدفازاینتحقیقارزیابیاثراتتغییراقلیمبررویچندپارامتر
هواشناسی)میانگینکمینهدما،میانگینبیشینهدما،بارش(وتبخیرو
تعرقدردوایستگاهخشکونیمهخشک)بندرعباسوشهرکرد(

است.

مواد و روش ها 
ایستگاهسینوپتیکبندرعباسدرطولجغرافیایی56درجهشرقی
وعرض27درجهشمالیوایستگاهشهرکرددرطولجغرافیایی
50درجهشرقیوعرض32درجهشمالیواقعشدهاست.هدف
ازانتخابایندوایستگاهبررسیواکنشایستگاههایگرموخشک

)بندرعباس(ونیمهخشک)شهرکرد()براساسروشدومارتون(
درشرایطتغییراقلیممیباشد.

در شهرکرد و بندرعباس ایستگاه دادههای نقص به توجه با
دوره1990-1961وکاملبودندادههادردوره2000-1971،این
دورهبهعنواندورهپایهانتخابشد.بنابرایندادههایروزانهمورد
نیازایستگاههایمطالعاتیدراینتحقیقکهشامل:میانگیندمای
کمینه،میانگیندمایبیشینه،ساعتآفتابیوبارشمیباشدازپایگاه

اینترنتی)درگاه(سازمانهواشناسیکشوراستخراجگردید.
وایت تورنت روش از پتانسیل تعرق و تبخیر محاسبه جهت
بغیرازسادگی،همخوانی انتخاباینروش استفادهشدکهعلت
آنبااقلیمایرانبودهاست)علیزاده،470:1384(.الزمبهذکراست
بامعادله از90درصد بیش معادلهتورنتوایتدارایهمبستگی
فائو-پنمنمانتیثکهمعتبرترینرابطهبرآوردتبخیروتعرقمیباشد
)فائو56(رادارامیباشدگکیکوهمکاران]11[وسنتلهاس]12[.
اساساینمحاسبهداشتندمایمتوسطماهانهTmاستکهبا
)I(وهمچنین )i(وسپسساالنه ماهانه نمایهحرارتی آن کمک
ضریبمربوطه)a(محاسبهشدهودرنهایتتبخیروتعرقمرجع

ماهانهازطریقرابطهزیربدستخواهدآمدعلیزاده]2[.

 )1(
بهمنظوربررسیتبخیروتعرقدردورههایآتیابتدابایدپارامترهای
اقلیمیموردنیازرابااستفادهازمدلGCMموردنظرپیشبینیگردد.
GCMهادارایمدلهایمختلفیبرایپیشبینیپارامترهایاقلیمی
میباشد.مطالعاتپیشیننشاندادهاندکهمدلHADCM3بهترین
عملکردرادرشبیهسازیمقادیردماوبارشبینمدلهایاقلیمجهانی

برایمناطقایرانداشتهاستمساحبوانی]3[.
جو عمومی گردش مدل ریزمقیاسنمایی تحقیقجهت این در
HADCM3ازمدلLARS-WGکهیکیازمشهورترینمدلهای

شكل 1- موقعیت ایستگاه بندرعباس و شهرکرد درکشور 
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این مولددادههایتصادفیوضعهوامیباشد،استفادهشدهاست.
بیشینهو بارش،دمایکمینه،دمای تولیدمقادیرروزانه برای مدل
و پایه اقلیم ایستگاه،تحتشرایط دریک آفتابی یاساعت تابش
LARS- مدل توسط داده تولید  کلی بهطور میرود. بهکار آینده
کردن کالیبره از عبارتند که میگیرد صورت مرحله سه در WG
دادهها،ارزیابیدادههاوتولیددادههایهواشناسیبرایدورهآتی.
برایناساسبرایاجرایاینمدلدرتحقیقحاضر،ابتدابادرنظر
دادههای پایه، دوره بهعنوان 1971-2000 ساله سی دوره گرفتن
موردنیازمدلشاملمقادیرروزانهبارش،دمایکمینه،دمایبیشینه
وساعتآفتابیدوایستگاهبندرعباسوشهرکرددرایندورهآماری
ازمرکزاطالعاتوآمارسازمانهواشناسیکشوراخذشد.پساز
پردازشومرتبسازیدادههاوتهیهفایلهایوروردی،مدلبرای
آمارههایضریب از استفاده با بعد مرحله در اجراشد. پایه دوره
تعیین)R2(،جذرمیانگینمربعاتخطا)RMSE(،میانگینخطای
مطلق)MAE(ومیانگینخطایاریبی)MBE(کهروابطآنهادر
ادامهآمدهاست،اقدامبهارزیابیدادههایتولیدشدهتوسطمدلو
دادههایواقعی)مشاهدهشده(موجوددردورهپایهگردید.درنهایت
پسازاطمینانازصحتمدلدرریزمقیاسکردندادههایاقلیمی

اقدامتولیددادههایآبوهواییآیندهگردید.

)2(
 

)3(


 )4(

 )5(

بهترتیبiامیندادهواقعیوشبیهسازیشده و دراینروابط
درجامعهآماریو و میانگینکلدادههای و توسطمدل،

nتعدادکلنمونههایارزیابیمیباشند.
قابلذکراستکهمادراینتحقیقازسهسناریویموردتایید
IPCCکهشاملسناریوهایA1B, A2وB1کهبهترتیببدبینانه،
سناریوها این بین در نمودیم. استفاده خوشبینانهاند و متوسط

سناریویA2بهدنیایامروزنزدیکتراست.

بحث و نتایج 
تاثیر آبوهوایی دادههای مولد مدل توانمندی که آنجا از
مستقیمیبربرآوردوارزیابیصحیحتغییراقلیممنطقهدردورهآینده
LARS-WG مدل توانمندی تحلیل باهدف اینبخش لذا دارد،
درهمانندسازیدادههایاقلیمیدورهگذشتهارائهمیشود.جدول
توسطشاخصهایخطاسنجی را مدل ارزیابی به مربوط نتایج 2

نشانمیدهد.
باال و نسبیشاخصهایخطاسنجی بودن پایین 2 طبقجدول
بودنضریبتعییندرهردوایستگاهبندرعباسوشهرکردحکایت
شبیهسازیشده و مشاهداتی دادههای بین معنیدار همبستگی از
این و دارد ایستگاه دو هر در پارامترها تمامی برای مدل توسط
بیانگراینادعاستکهمدلLARS-WGبادقتقابلقبولیپارامتر
اقلیمیرادرهردوایستگاهبرآوردنمودهاست.همانطورکهمشاهده
میکنیدمدلLARS-WGپارامترکمینهوبیشینهدمارانسبتبه

سایرپارامترهابادقتبیشتریشبیهسازینمودهاست.

بررسی بارش در دهه های آینده )1102-0302(
همانطورکهشکلهای2و3نشانمیدهند،طبقتمامسناریوهای
افزایش ایستگاه دو هر فصلهای تمام در بارش مطالعه، مورد
مییابد.دراینزمینهفصلتابستاندرایستگاهشهرکردمستثنیبوده

جدول 2- ارزیابی مدل LARS-WG در شبیه سازی پارامترهای اقلیمی در دو ایستگاه بندرعباس و شهرکرد

پارامتر مورد نظرنام ایستگاه
آماره

MAE= میانگین R2= ضریب تبیین
خطای مطلق

MBE= میانگین 
خطای اریبی

RMSE= جذر میانگین 
مربعات خطا

بندرعباس
0/412/93-0/981/62بارش

0/050/18-0/990/14میانگین کمینه دما
0/990/160/70/19میانگین بیشینه دما

0/410/51-0/990/43ساعت آفتابی

شهرکرد

0/983/030/463/92بارش

0/010/16-0/990/14میانگین کمینه دما
0/0030/15-0/990/09میانگین بیشینه دما

0/30/5-0/750/43ساعت آفتابی



سال چهارم- شماره 12- بهار 101395 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

ودراینفصلشاهدکاهشبارشخواهیمبودکهبیشترینکاهش
فصلیراسناریوهایA1BوB1)0/05میلیمتردرروز(پیشبینی
نمودهاست.همچنیندربینسناریوها،سناریویA2مستثنیبوده
بندرعباس ایستگاه برای را سرد فصلهای بارش کاهش و است
پیشبینینمودهاست.طبقاینسناریوبیشترینکاهشمربوطبه
فصلزمستان)0/88میلیمتردرروز(وماهآوریل)2/02میلیمتر
بارشتحت افزایشدر میزان باالترین درروز(است.درمجموع
سناریویA2،درماهآوریل)2/02میلیمتردرروز(وفصلبهار
)1/7میلیمتردرروز(درایستگاهبندرعباسمشاهدهشد.همچنین
ماه در ،A2 سناریوی تحت بارندگی در کاهش میزان بیشترین
فوریه)1/65میلیمتردرروز(وفصلزمستان)0/88میلیمتردر

روز(درایستگاهبندرعباسمشاهدهشد.

آینده  دهه های  در  حداکثر(  و  )حداقل  دما  بررسی 
)0302-1102(

دمایبیشینهوکمینهپیشبینیشدهبرایدوره2011-2030تحت
دو هر برای 7 4تا درشکلهای B1 و A1B، A2 سناریوی سه

ایستگاهموردمطالعهآوردهشدهاست.
طبقهرسهسناریویموردمطالعه،میانگیندما)کمینهوبیشینه(در
تمامماههاوفصلهایسالدرهردوایستگاهبندرعباسوشهرکرد
افزایشمییابد.باالترینمیزانافزایشدربیشینهدماتحتسناریوی
A1Bدرماهژوئیه)1/5 C(وفصلپاییز)1/3 C(درایستگاهشهرکرد
مشاهدهشد.اینافزایشدمامیتواندمنجربهافزایشخشکیوتبخیر
وتعرقگردد.همچنینافزایشدمادرفصلبهارمیتواندذوبشدن
برفهاراتسریعببخشدودرنتیجهخطرسیلوتخریبرابهدنبال
داشتهباشد.کمترینمیزانافزایشنیزتحتسناریویB1درماهاکتبر
)0/2 C(وفصلزمستان)0/4 C(درایستگاهبندرعباسمشاهدهشد.
بیشترینمیزانافزایشکمینهدماتحتسناریویA1Bدرماههای
ایستگاه تابستان)1/3(در بهارو ژوئنوژوئیه)1/6(وفصلهای

تحت )0/4( پاییز فصل در نیز افزایش کمترین میباشد. شهرکرد
سناریویA1Bدرایستگاهبندرعباساست.

بررسی تبخیر و تعرق پتانسیل در دهه های آینده )1102-
)0402

پتانسیلدرتمامماههاو طبقشکلهای8و9تبخیروتعرق
فصلهایگرمسالدرهردوایستگاهافزایشیافتهاست.بعبارتیبا
افزایشپارامترهایدماتبخیروتعرقنیزمتعاقباافزایشیافتهاست.
بیشترینمیزانافزایشتحتسناریویA1B،درماهژوئیه)69/3
میلیمتردرماه(درایستگاهبندرعباسمشاهدهشد.بررسیفصلی
افزایش در میزان بیشترین داد، نشان نیز پتانسیل تعرق و تبخیر
تبخیروتعرقپتانسیلتحتسناریویA2،درفصلتابستان)61/8

میلیمتردرماه(درایستگاهبندرعباساست.
بررسیهانشانمیدهدتبخیروتعرقتنهادرفصلزمستانتحت
و بندرعباس ایستگاه در ماه( در میلیمتر 1/1(  A1B سناریوی
در میلیمتر 0/1( B1 و ماه( در میلیمتر 0/3( A1B سناریوهای
ماه(ایستگاهشهرکردکاهشمییابد.بیشترینمیزانکاهشتبخیر
وتعرقتحتسناریویA1Bدرماهفوریه)1/6میلیمتردرماه(و
فصلزمستان)0/3میلیمتردرماه(درایستگاهشهرکردمشاهدهشد.
چراکهدماوساعتآفتابیکاهشیافتهاستوباعثکاهشتبخیر

وتعرقشدهاست.


 نتیجه گیری
درمجموعطبقتمامسناریوهایموردبررسی،روندافزایشدما
)کمینهوبیشینهدما(درهردوایستگاهدرفصلگرمسالازسرعت
بیشترینسبتبهفصلسردبرخورداراست.بیشترینمیزاناین
افزایشدرایستگاهشهرکردمشاهدهشد.افزایشدمابههراهکاهش
بارندگیدربرخیفصولمیتواندخساراتناشیازخشکسالیو

سیلورگبارهایشدیدیراباالببرد.

شكل 2- بارش پیش بینی شده توسط مدل HADCM3 تحت 
سه سناریوی انتشار)A1B, A2, B1( در ایستگاه بندرعباس

شكل 3- بارش پیش بینی شده توسط مدل HADCM3 تحت 
سه سناریوی انتشار)A1B, A2, B1( در ایستگاه شهرکرد



سال چهارم- شماره 12- بهار 111395 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

 HADCM3 شكل 4- دمای کمینه پیش بینی شده توسط مدل
تحت سه سناریوی انتشار )A1B, A2, B1( در ایستگاه 

بندرعباس

 HADCM3 شكل 5- دمای کمینه پیش بینی شده توسط مدل
تحت سه سناریوی انتشار )A1B, A2, B1( در ایستگاه شهرکرد

 HADCM3 شكل 6- دمای بیشینه پیش بینی شده توسط مدل
تحت سه سناریوی انتشار )A1B, A2, B1( در ایستگاه 

بندرعباس
 HADCM3 شكل 7- دمای بیشینه پیش بینی شده توسط مدل
تحت سه سناریوی انتشار )A1B, A2, B1( در ایستگاه شهرکرد

شكل 8- تبخیرو تعرق پتانسیل پیش بینی شده توسط مدل 
HADCM3 تحت سه سناریوی انتشار )A1B, A2, B1( در 

ایستگاه بندرعباس

شكل 9- تبخیرو تعرق پتانسیل پیش بینی شده توسط مدل 
HADCM3 تحت سه سناریوی انتشار )A1B, A2, B1( در 

ایستگاه شهرکرد

مورد سناریوهای تمام طبق میدهد نشان نیز بارش بررسی
که مییابد افزایش شهرکرد ایستگاه در زمستانه بارشهای مطالعه

اینافزایشنشاندهندهتقویتجریانهایبارشیمانندسیستمهای
ایستگاه در تابستانه بارش افزایش و است وسودانی مدیرترانهای
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آینده در موسمی بارش سیستم تقویت به میتوان را بندرعباس
نسبتداد.نتیجهوضعیتبارشبدستآمدهدراینتحقیقبانتیجه
بدستآمدهازتحقیقماتوندووهمکارانش]13[کهدرسال2005
بهبررسیاثرتغییراقلیمبرمنابعآبکشورسوئیسبااستفادهازسه
مدلUKTR، GFDLوCCC-EQپرداختندوبرایهرسهمدل
کهموردبررسیقراردادندکاهشبارندگیرابرایدهههایآینده

پیشبینیکردند،همخوانیندارد.
تبخیروتعرقپتانسلنیزطبقتمامسناریوهایموردمطالعه،در
ماههاوفصلهایگرمسالبیشترازماههاوفصلهایسردافزایش

یافتهاست.علتاینامررامیتواندرافزایشدماجویاشد.
طبق میدهد نشان مطالعه مورد سناریوهای مطالعه مجموع در
سناریو این است، نزدیکتر ما امروز دنیای به که A2 سناریوی
بیشینهدما(وهمچنینتبخیرو افزایشبیشتریدردما)کمینهو
تعرقپتانسیلدرهردوایستگاهنسبتبهسایرسناریوهاپیشبینی
نمودهاست.همچنینسناریویمذکورافزایشکمتریرادربارش

هردوایستگاهنسبتبهسایرسناریوهاپیشبینینمودهاست.
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Abstract

  Prediction of Seasonal and Monthly Changes of Evapotranspiration and Climatic 
Parameters by the use of Downscaling of General Circulation models HADCM3 data 

in both Arid and Semi-Arid Stations   

Z. Jamali1 and A. khoorani2

Received: 2015/01/06     Accepted: 2016/02/21

Climate change impacts on climate parameters such as rainfall, temperature, evapotranspiration and 
water resources. The aim of this research is the evaluation of the effect of climate change on climate 
parameters and evapotranspiration by the use of HADCM3 model in an arid (BandarAbbas) and semiarid 
station (ShahraKord). In order to simulate daily data of rainfall, sun shine, max temperature and min 
temperature based on a stochastic method, LARS-WG downscaling tool was used. This stochastic weather 
generator downscaled the climate of two synoptic stations by the use of HADCM3 model and A2, A1B, 
B2 emission scenarios during 2011-2030. The largest increase in the amount of max and min temperature 
was observed under A1B scenario in July in ShahreKord station. Winter precipitation increases in 
ShahreKord station base on all of the scenarios that it can be referred to the strengthening of the rainfall 
flows systems such as Mediterranean and Sudan Ian. Increased winter rainfall in BandarAbbas station 
can be attributed to the strengthening of the monsoon rain system. In both of stations, evapotranspiration 
increased in all of months and warm seasons. This increase is more considerable in warm months. Totally 
impact of climate change on rainfall behavior is different in both stations, while the other parameters of 
both stations have similar behavior.

Keywords: Evapotranspiration, Climate change, LARS-WG Model, Downscaling
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