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ها به شکست طرح ینا ی در برخی مواقعمصنوع یهتغذ یهاطرح یمکان اجرا صحیح انتخاب عدم به توجه با

ها آن یریشکست پذ در نهایت و افزایش دادهرا  آنها اثربخشی با تکنیکهای جدید،که  یده و ضروری استانجام

از این رو در این پژوهش با ترکیبی از مدل های تصمیم گیری، مدلسازی عددی آب . رساندقل به حدا را

-زیرزمینی و تکنیک خوشه بندی، مکان های مناسب و بهینه جهت اجرای طرح تغذیه مصنوعی تعیین می

نخست از  گردد. این رویکرد ترکیبی بر روی آبخوان یاسوج واقع در جنوب غربی ایران انجام گردید. در گام

هدایت ، معیارهای AHPمعیار موجود در مطالعات گذشته و با کاربرد مدل تصمیم گیری  21میان 

، شیب، کاربری اراضی، عمق آب زیرزمینی و ضخامت آبخوان انتخاب شدند. در ادامه آبدهی ویژه ،هیدرولیکی

معرفی و خروجی حاصل از  K-Meansمعیارهای منتخب به عنوان ورودی به مدل خوشه بندی کالسیک 

ی کاربری ها و نقشهناحیه یا خوشه مختلف تقسیم نمود. در گام بعدی با انطباق خوشه 7آن، آبخوان را به 

های نهایی جهت اجرای طرح تغذیه مصنوعی انتخاب اراضی، مناطقی که کاربری بایر بوده به عنوان گزینه

 GMSدر نرم افزار  MODFLOWبه وسیله کد  گردیدند. در نهایت شبیه سازی تراز آب زیرزمینی

بندی از لحاظ میزان افزایش تراز آبخوان ارزیابی گردند. انجام گردید تا مکان های انتخاب شده توسط خوشه

 43با  2 شماره یبه ترتیب مربوط به خوشهآبخوان  دهد بیشترین افزایش ترازنتایج این تحقیق نشان می

باشد. بنابراین متر افزایش در غرب آن میسانتی 27با  6 شماره یخوشهبخوان و متر در نواحی شمالی آسانتی

از این رویکرد می توان در سایر آبخوان های مشابه به جهت انتخاب بهترین مکان تغذیه مصنوعی و جلوگیری 

 از هدر رفت سیالب ها در مناطق خشک و نیمه خشک استفاده نمود.
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