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 چکیده
 آلودگل یاکدورت  عوامل ایجاد . ازگرددشستشوی چاه برطرف نمی و عملیات آزمایش پمپاژ آب پس ازت های آب شرب، کدورچاه بسیاری ازدر 

 هایاستاندارد بودن لوله، غیرمناسبریزی نا، گراولظرفیت چاه حد ، برداشت آب بیش ازبافت دیواره چاه جنس یاتوان بهمی بودن آب چاه را

 سرعت گردش آب در علت ایجاد تنش وزمان استارت اولیه به در اندازی الکتروپمپ شناوربا راه ،طرفیتوان نام برد. ازمیجدار مشبک و غیره 

ای بین سطح دارند که اختلاف قابل ملاحظه وجود های دیگری نیزشد. چاه آلودی آب تشدید خواهدگل ، کدورت ومحل مکش الکتروپمپ

پمپ وی الکترور علت کاهش هدد، بهدینامیک طولانی باشاگر زمان رسیدن سطح استاتیک بهها، دارد. در این چاه دینامیک چاه وجود استاتیک و

ده موارد اشاره شباتوجه به شد. ناحیه راندمان بهینه خواهد خارج شدن الکتروپمپ از ، باعث افزایش میزان کدورت وافزایش میزان آبدهی علاوه بر

این مقاله سعی شده است روش کنترل میزان  در رسد.می نظرضروری به ،دارند چنین شرایطی راهایی که چاه لزوم کنترل میزان آبدهی در

کامل  طورهب ،مطالعه شده است های آب شرب استان فارس بررسی ویکی ازچاه آلودی آب که درگل کنترل میزان کدورت ناشی از آبدهی و

 تشریح گردد.

 
 الکتروپمپ ،استحصالکدورت، پمپاژ، منبع تامین آب، : های کلیدیواژه

 

 مقدمه  -1
 

چاههای آب شرب ازاهمیت زیادی برخوردارمی باشد.قبل ازورودبه بحث اصلی   "کنترل میزان آبدهی چاهها  خصوصا

می رخوردارلازم است به این نکته اشاره نمودکه جهت بالا بردن عمرچاههای آب شرب توجه به نکات زیرازاهمیت بالایی ب

 باشد:

نظارت کامل ودقیق درحین -9 ،انتخاب روش مناسب حفاری وتعیین قطرحفاری-2، تعیین محل مناسب حفرچاه-7

مطالعه دقیق درخصوص نیازبه جدارباتوجه به جنس دیواره -5 ،انجام عملیات ویدیومتری دقیق بعدازحفاری-2 حفاری 

انجام عملیات آزمایش پمپاژ بادقت وتجهیزات مناسب به -1 ،جدارگذاریانجام عملیات ویدومتری بعد ازعملیات  -6  چاه

روش پله ای جهت اطمینان ازمیزان دقیق ظرفیت آب چاه ومیزان سطح استاتیک ودینامیک وهمچنین اندازه گیری 

 قال وطراحی وانتخاب  بهینه تجهیزات انت-8 ،کدورت ،خورندگی ،هدایت الکتریکی و..."پارامترهای کیفی آب خصوصا

چاه علاوه برلزوم توجه به مواردذکرشده ،کنترل میزان برداشت آب درطول بهره برداری ازچاه امری  استحصال آب از

اجتناب ناپذیراست.درمواردی که چاه به هرعلت دارای کدورت وگل آلود باشدبایدتوجه ویژه نمودوبامطالعه وبررسی علت 

 .روش استفاده ازراه اندازکنترل دور)درایو( وفلومترتشریح می گردد کدورت ،راه حل مناسب راپیدانموددراین مقاله
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 هاموادوروش -2
 

پروژه موردمطالعه دراین تحقیق یکی ازچاههای آب آشامیدنی روستایی شهرستان سپیدان استان فارس می باشد.)شکل 

  (مشخصات این منبع تامین آب به شرح زیراست:7شماره

 

 نوع چاه : آبرفتی                                 

 متر 908عمق چاه: 

 اینچ 71قطرچاه:

 اینچ 72قطرجدار:

 جنس جدار:فلزی

 متر 35سطح استاتیک:

 متر 715سطح دینامیک: 

                                                                            لیتردرثانیه22آبدهی:  میزان

      NTU900 میزان کدورت اولیه  :

 NTU 22/3 میزان کدورت بعدازآزمایش پمپاژ  :

 چاه موردمطالعه شهرستان سپیدان(1شکل شماره)                                                  ساعت720مدت زمان آزمایش پمپاژ: 

 طبقه71 ، 711 مدل KW61الکتروپمپ شناورنصب شده : استنلس استیل 

 

 تحلیل هیدرولیکی الکتروپمپ شناورنصب شده

 
 پارامترهای طراحی(1شماره) جدول

 
 

 محاسبه میزان آب موردنیاز:

(7) Q=(550*5*115*1.6*1.35)/(16*3600) =14L/S                                                                              

 توضیحات فرمول:
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، پیش  6/7،  ضریب گرمای منطقه :  لیتر775نفر ، سرانه مصرف هرنفردرشبانه روز:  5بعدخانوار:،  550تعدادخانوار:

 ساعت76ساله ، ساعت کارکرد الکتروپمپ درشبانه روز : 70بینی دوره طراحی : 

 متر200: عمق نصب

  :محاسبه هد روی الکتروپمپ

(2)                                                                                                                          Htotal=Hd+Hh+Hfw+HfL+Hother 
 

Htotal-1=80+78+  4   + 4.2 +   7   =  173.2m 

 ارتفاع روی پمپ درلحظه استارت: 

متر ، افت اصطکاکی 2متر ، افت اصطکاکی لوله آبده :  18:  فاع سرچاه تامخزناختلاف ارتمتر ، 80:  اولیه آب چاهسطح 

 متر(2/719متر )کل هد: 1متر ، افت اتصالات وشیرآلات وسایرافت ها : 2/2لوله مسیر پمپاژ : 

 
Htotal-2 =175+ 78+  4   + 4.2 +   7   =  268.2m 

 رفتن سطح آب چاه(: ارتفاع روی پمپ درحالت عادی وپس ازکارکردتدریجی)پایین

متر ، افت 2متر ، افت اصطکاکی لوله آبده :  18متر ، اختلاف ارتفاع سرچاه تامخزن : 715چاه :  دینامیکسطح 

 متر(2/268متر )کل هد: 1متر ، افت اتصالات وشیرآلات وسایرافت ها : 2/2اصطکاکی لوله مسیر پمپاژ : 
 

 ات هیدرولیکی الکتروپمپ شناورانتخابیمشخص (2شماره) جدول                         

 
 

اگرچه پس ازانجام عملیات آزمایش پمپاژوشسسستشسوی چاه میزان کدورت کاهش قابل ملاحظه ای داشته است 

 کاهش یافته اسسسست اما این میزان کدورت برای آب شسسسرب قابل قبول نبوده ومطابق با NTU 22/3به  NTU900 واز
نیست بنابراین می بایست ضمن مطالعه وتحقیق درخصوص علت کدورت غیرمجاز حداکثرمیزان کدورت آب قابل شرب 

 ، راه حل مناسبی  برای کاهش میزان کدورت ورساندن آن به میزان قابل قبول پیدانمود.

طبق بررسسی های صسورت گرفته تاحدودی مشسخد شسد دوعامل اصلی باعث ایجاد کدورت بالاترازحدمجازمی 

برداشت زیادآب دردقایق اولیه به  -2 .کتروپمپ که باعث ایجادتنش وبرهم زدن آب می شسوداسستارت اولیه ال -7 گردد.

 علت بالابودن سطح آب چاه .

جهت رفع مشسکل اول بانصسب راه انداز سسافت اسستارتر)اسستارت واسستپ نرم( مشکل تنش اولیه مرتفع گردید 

ل ممکن رسید اما مشکل دوم باتوجه به بالا بودن سطح ومیزان کدورت اولیه ناشی اززمان راه اندازی الکتروپمپ به حداق
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آب چاه درزمان اسسسستارت )یک سسسساعت کارکرد اولیه(همچنان وجودداشسسست وباعث تداوم کدورت می شسسسد. ازآنجاکه 

 دربسیاری ازموارد علت اصلی افزایش کدورت عدم کنترل میزان برداشت آب وافزایش آبدهی الکتروپمپ می باشد، 

جهت کنترل وکاهش میزان آبدهی روی  (2مطابق شکل) (Globe Valveدستگاه شیر گلوب )دراین راستا یک 

لوله خروجی چاه  نصب گردید بطوریکه قبل ازاستارت الکتروپمپ شناور ،شیر گلوب بصورت نیمه باز وبتدریج باپایین 

گیری میزان کدورت آب  به بازکردن تدریجی شیر گردید . باانجام این فرایند واندازهرفت سطح آب چاه اقدام 

  درخروجی چاه ، تاحدمطلوبی کدورت کاهش یافته ودرحدقابل قبول آب شرب قرارگرفت.
 

 
 شیرگلوب نصب شده تنظیم دبی (2شکل شماره)

 

همانگونه که اشساره گردید باکنترل استارت اولیه )استارت نرم (وبازکردن تدریجی شیرخروجی کدورت کاهش یافت اما 

این روند ادامه یابد می بایست یک نفر بصورت دستی درزمان استارت الکتروپمپ همیشه حضورداشته  چنانچه بخواهیم

وعمل بازکردن تدریجی شسیرراانجام دهد که این کارتقریبا غیرممکن می باشد بنابراین جهت مشکل دوم باید به فکرراه 

اشسسیرگلوب، یکدسسستگاه سسسیسسستم کنترل حل بهتری بود.درادامه جهت نتیجه گیری بهتربجای کنترل  وکاهش دبی ب

( جهست کساهش دورموتوربکارگرفته شسسسدتاباکاهش میزان فرکانس ودورالکتروپمپ ،میزان دبی VSDیسا دورموتور)درایو

دوردردقیفه می باشسسسد تنظیم 9000هرتزکه معادل  50اسسسستحصسسسالی ، کنترل وکاهش یابد.بطورمثال بجای فرکانس 

 دوردردقیقه تنظیم گردید.2160هرتز معادل  26فرکانس روی

تااینجای کارفرایند کنترل میزان آبدهی باعث کاهش میزان کدورت گردید ونتیجه کاملا رضسسسایت بخش بود.اما 

ازآنجا که باتنظیم فرکانس ،آبدهی درحدودیک ساعت اول نسبت به مابقی ساعات پمپاژبه علت افت تدریجی سطح آب 

لیتر درثانیه وپس ازیک ساعت به تدریج به حدود 9/22اسستارت الکتروپمپ حدود چاه تغییر داشست بطوریکه درابتدای 

لیتردرثانیه می رسید. برای حل این مشکل نیز می بایست راه حلی پیدانمود تامیزان تغییر دورالکتروپمپ بصورت  8/79

می چاه بصورت دستی نهوشمند متناسب باتغییرات سطح آب چاه باشد دراین صورت دیگر نیاز به تنظیم شیر خروجی 

برای این منظور ازفلومتر الکترومغناطیسی نصب شده روی لوله خروجی چاه کمک گرفته شده . این فلومتر علاوه  باشد.

براندازه گیری دبی لحظه ای ، میزان آب استحصال شده ودرجه حرارت آب رانیزاندازه گیری می نماید.این فلومتر مجهز 

میلی آمپرو  20-4مدباس می باشد.ازطرفی باتوجه به مجهزبدون درایو به ورودی  RS485 میلی آمپر و 20-4به خروجی 

،فرآیند هوشسسسمند کردن دورالکتروپمپ ازطریق میزان دبی اسسسستحصسسسالی وسسسسطح آب چاه فراهم می  P&IDگزینه 

 (9گردد.)شکل شماره
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 تابلوراه انداز درایو نصب شده(3شکل شماره)

 

 
 رپارامترهایدرسا رآنیفرکانس وتاث زانیکاهش م (4شکل شماره)

 

 نتایچ وبحث -3
 

لیتر درثانیه  22 برداشت آب متر وسطح دینامیک آن با 80همانگونه که ذکرشد سطح استاتیک چاه موردمطالعه 

ساعت می باشد.باتوجه به محاسبات وطراحی 2دینامیک حدودمترمی باشد.که مدت زمان رسیدن سطح استاتیک به 715

ساعت 76لیتردرثانیه باساعت کارکرد72خانواررادربرمی گیرد میزان آبدهی موردنیاز 550انجام شده جهت پروژه مذکورکه 

ساله می باشد.جهت روشن شدن بهترمطلب شرایط کنترل وکاهش میزان کدورت 70درشبانه روز باپیش بینی افق طرح 

  رسه حالت به شرح ذیل بررسی می گردد.د
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 هرتزوبدون اعمال فیدبک ازفلومتر به درایو 05حالت اول: راه اندازی الکتروپمپ شناور بافرکانس ثابت 

(نشان داده شده میزان برداشت آب درابتدای استارت الکتروپمپ درحالت عادی 5همانگونه که درشسکل شماره )

لیتردرثانیه می باشسسسد که دراین حالت بااندازه گیری میزان  96/29درایوازطریق فلومترهرتزبدون کنترل  50بسافرکانس

 می باشد. NTU33/3 (،  6کدورت آب مطابق شکل شماره)

 
                    

 

 

 
  میزان کدورت(6شکل شماره )                                                                   )دبی(        نمایشگر فلومتر(0شکل شماره)     

 

در این حالت که هیچ کنترلی روی دورالکتروپمپ نیسسسست وهیچ فیدبکی ازفلومتربه درایواعمال نمی شسسسود نموداردبی 

لیتردرثانیه 96/29(می باشد .همانگونه که ازاین نمودار مشخد است بااستارت الکتروپمپ مقداردبی 1بصسورت شسکل )

لیتردرثانیه می 79باافزایش سسطح دینامیک وپایین رفتن سطح آب چاه دبی کاهش پیداکرده وبه حدودبوده وبه تدریج 

  .سد.دراین شرایط کدورت آب بیش ازحدمجازمی باشدر

 

( نموداردبی استحصالی7شکل شماره)  

 

 درایو هرتزوبدون اعمال فیدبک ازفلومتر به 46حالت دوم: راه اندازی الکتروپمپ شناور بافرکانس ثابت 

هرتزبدون کنترل درایوازطریق  26نشان داده شده میزان برداشت آب بافرکانس  (8همانگونه که درشکل شماره )

 NTU(، 3لیتردرثانیه می باشسد که دراین حالت بااندازه گیری میزان کدورت آب مطابق شسکل شماره) 793/75 فلومتر

 می باشد. 19/9
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هرتزبدون کنترل دورو 05نموداردبی لحظه ای بافرکانس 

فیدبک ازفلومتر
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دوردردقیقه وباتوجه به سیستم 2160هرتز معادل 26دراین حالت باتنظیم فرکانس راه اندازکنترل دورروی 

استارت نرم دراین نوع راه انداز،نتیجه بهتری نسبت به حالت اول حاصل می گردد.دراین حالت باتوجه به این موضوع که 

(میزان دبی 6رل وکاهش می یابدمطابق شکل )چرخش وتلاطم آب کاهش می یابد وهمچنین دبی استحصالی نیز کنت

 (1.مطابق شکل) کاهش می یابدNTU 19/9 بهلیتردرثانیه و به طبع آن میزان کدورت آب 93/75

 
   

 

 

 
   میزان کدورت(9شکل شماره)                                                         نمایشگر فلومتر )دبی(( 8شکل شماره)

 

شرایط اگرچه میزان کدورت کاهش می یابد اماباتوجه به سطح استاتیک که بالامی باشددرزمان استارت دراین 

لیتردرثانیه می باشد وبتدریج باپایین رفتن سطح آب چاه  20( حدود70الکتروپمپ، دبی مطابق بانمودار شکل شماره)

 درثانیه می رسد. رلیت 1/72 به حدود

  
استحصالینموداردبی (15شکل شماره)  

 

هرتزتنظیم نموده  29روی  درایودرحالت سوم که بهینه ترین حالت می باشدبدین صورت است که حداقل فرکانس 

میلی آمپر  20-4 میلی آمپرفلومتربه ورودی 20-4درایوومتصل نمودن خروجی  P&IDوبافعال کردن سیستم کنترل 
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درایو وایجادحلقه کنترلی، براساس میزان دبی تنظیم شده روی فلومتردرایو تحت کنترل فلومترقرارمی گیرد)شکل 

 (. 77شماره 
 

  حالت سوم: راه اندازی الکتروپمپ شناور بافرکانس متغیر وهوشمند با اعمال فیدبک ازفلومتر به درایو

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                           

 
 نحوه کنترل دبی روی نمایشگردرایو(11شکل شماره)

 

الکتروپمپ  که سسسطح آب چاه بالا سسست درایو بصسسورت هوشسسمند باحداقل اندازی بدین صسسورت که درابتدای راه

فرکانس راه اندازی شسسسده وبابتدریج که سسسسطح آب چاه پایین میرود، مطابق فیدبک فلومتر با افزایش فرکانس خروجی 

درثانیه لیتر75( حدود72درایو مقداردبی اسستحصسالی ازچاه همواره ثابت می ماند دراین حالت مقداردبی مطابق شکل )

 کاهش می یابد.28/7(به 79ومیزان کدورت آ ب مطابق شکل )

                                                                                               
 

 

 

 
 میزان کدورت(13شکل شماره)                                                                              نمایشگرفلومتر)دبی(( 12شکل شماره)            

 

 (نشان داده شده است به علت اعمال فیدبک ازخروجی فلومتر وتنظیم ست پوینت 72دراین حالت همانگونه که درشکل)

لیتردرثانیه خواهدبود .به همین 75اه اندازی الکتروپمپ حدودلیتردرثانیه ، میزان دبی استحصالی ازابتدای ر75درایو روی 

 دلیل این حالت به علت ثابت بودن دبی، میزان کدورت به حداقل ممکن ودرحد مجاز آب شرب خواهدبود.

                                                                     

دوردردقیقه است 2580هرتز تنظیم شده ومعادل 29انس  روی نکته قابل توجه این است که تنظیم حداقل فرک

.باتوجه به وجود کف گرد درالکتروپمپ های شناورومحدودیت کاهش دور ، این اعمال محدودیت فرکانس باعث حفاظت 

 شد. الکتروپمپ شناور وافزایش طول عمر آن خواهد
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 نموداردبی استحصالی(14شکل شماره)

 

 : از عبارتند (VSDبکارگیری درایو) مزایای
 

سیستمهایسازیساده     (9سیستم  عملکردازاطمینانافزایش     (2الکتریکی  انرژیمصرفدرجوئیصرفه     (7

 مکانیکیتعمیراتهایهزینهدرکاهش     (5پمپ  نرماستپواستارت     (2کشی لوله

رفتهایپمپوسسسانتریفوژوغلافشسسفتهایپمپ ،شسسناورهایپمپانواعبرایکاربردیهایبرنامه     (6

کاهش صدمه به وتنش به دیواره چاه در      (3کاهش ماسه دهی و کنترل آن      (8کنترل آبدهی پمپ       (1وبرگشتی

امکان کنترل فشسسار در نقاطی که فاقد مخازن  (77کاهش صسسدمه و ضسسربه به خطور آبرسسسانی  (70زمان شسسروع کار 

کاهش مصرف   (79استفاده داده های آن درسیستم های تله متری و تله کنترل   (72ده هوائی باشسند  متعادل کنن

 کاهش استهلاک چاه و منصوبات (72انرژی  

 

 نکته قابل تامل:

یت محدودباالکتروموتورکاهش دورباعث می شودهمانگونه که اشاره شدوجوددیسک کفگرددرالکتروپمپ های شناور،

درابتدای راه اندازی لازم است باتنظیم گزینه مربوطه دردرایو گشتاورراه اندازی روی حالت  "مواجه شود بطوریکه اولا

ازروی لقمه هابلندشسسده وباعث سسسایش دیسک وافزایش آمپرنگردد درغیر این  "حداکثربوده تادیسسک کفگردسسریعا

بعد ازاسسستارت ودرحالت عادی کارکردالکتروپمپ ،باتنظیم "واردخواهدشسسد ثانیا صسسورت آسسسیب جدی به الکتروپمپ

دوردردقیقه داده نشود.همچنین انتخاب درست 2200مناسب گزینه مینیمم فرکانس درایو، اجازه کاهش دور کمتراز

 الکتروپمپ شناورباتوجه به جدول آبدهی مربوطه ازاهمیت زیادی برخوردارمی باشد.
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ذخیره شده فلومتردرحالت فرکانس ثابتنمونه دیتای ( 3جدول شماره)  

 
 

 PID Controlنمونه دیتای ذخیره شده فلومتردرحالت ( 4جدول شماره)
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 گیرینتیجه -4

 

باتوجه به مطالب ارائه شسسده لزوم کنترل ومدیریت کمی وکیفی منابع آب خصسسوصسسا منابع تامین آب شسسرب شسسهرها 

ازآنجا که خشکسالیهای چندسال گذشته دستیابی به منابع تامین آب شرب وروسستاهاازاهمیت ویژه ای برخورداراست . 

کشسور رامحدودوحتی دربعضسی مناطق غیرممکن سساخته است بنابراین  اهمیت حفپ وپایداری نسبی منابع آب شرب 

 یفعلی راصسدچندان نموده اسست.دربخش پایانی مقاله جهت جمع بندی موضسوع وادای بهتر مطلب  به دونکته اشاره م

 گردد .

نکته اول: بسسیاری ازچاههای آب شرب درحال بهره برداری فاقد سیستم های کنترل کمی،کیفی  وهیدرولیکی 

هسستندکه به همین علت ممکن اسست پس ازسسپری شدن چندسالی اززمان بهره برداری دچار ماسه دهی ، گل آلودی 

 وافزایش کدورت شوند.

حفاری شسسده اند، پس ازآزمایش  "باهزینه های سسسنگین جدیدانکته دوم:تعدادزیادی ازچاههای آب شسسرب که 

شسسسسستشسسوی چاه  دارای کدورت غیرمجاز هسسستندوبه همین علت ممکن اسسست درمداربهره برداری قرارنگرفته  پمپاژو

 وبلااستفاده رهاشود.

باتوجه به دونکته اشسساره شسسده پیشسسنهادمی گردد بابکارگیری سسسیسسستم های هوشسسمند کنترل کمی ،کیفی 

درولیکی چاههای آب شسرب ضمن مدیریت بهینه ،اززوال زودهنگام این منابع حیاتی جلوگیری نماییم .یک سیستم وهی

 کنترل هوشمند می تواند شامل مواردزیرباشد:

 نصب سنسور ارتفاع سنج آب درچاه درکنارالکتروپمپ شناوربصورت آنلاین -7

 وله خروجی چاهبکارگیری فلومترالکترومغناطیسی دقیق وباکیفیت روی ل-2

بکارگیری سیستم های راه اندازالکتروپمپ )سافت استارترویادرایوهوشمند (جهت کاهش تنش های مکانیکی وتلاطم -9

 غیرمجاز آب چاه

 استفاده ازآنالایزهای کیفی آب خصوصا کدورت سنج جهت کنترل میزان کدورت -2

لکتروپمپ شسسسناور دراین لوله جدار بجای لوله پیش بینی چند لوله جدارکور درچاه بصسسسورت متناوب جهت نصسسسب ا-5

جدارمشسبک)به عبارتی محدوده نصسب الکتروپمپ شناور جهت جلوگیری ازماسه دهی ،گل آلودی وکدورت باید درلوله 

 جدارکورباشد(.

لازم به ذکراست چاه مورداشاره درمتن مقاله یکی ازچاههای آب شرب است که بابکارگیری سیستم های کنترلی 

کدورت آن کاملا کنترل شسده ومیزان کدورت آن درمحدوده مجاز آب شسسرب قرارگرفته است .خاطرنشان می هوشسمند 

 گردد درصورت عدم بکارگیری ای سیستم ، چاه مذکوربه علت کدورت غیرمجاز ازمدار بهره بردارخارج می شد.

کمک هرچند ناچیز به حفپ  امید است مطالب ارائه شده دراین مقاله که یک مطالعه علمی وتجربی است بتواند

 وپایداری چاههای آب شرب بنماید. 

 

  مراجع -5
 

  مراجع ومستندات موجود درسیستم های پمپاژ شرکت های آب وفاضلاب 

 
 

Removing or reducing the turbidity of well water using drive 
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Abstract 
 In a lot of drinking water wells, turbidity of water does not resolve after pumping test and washing of 

well’s body. From the factors that cause turbidity or make the well muddy, texture and material of well’s 

body, excess water extraction, improper ballasting, non-standardized latticed tubes, etc can be mentioned. 

On the other hand, the startup of floating electropump will intensify the turbidity of water due to tension 

and rotational velocity of water at the electropump’s suction site. Also there are some wells that have a 

significant difference between the static and dynamic level of the well. If the time of reaching the static 

level to dynamic level is long, the turbidity rate increases and the electropump will not have the optimal 

efficiency due to pressure reduction on the electropump and increase in water flow rate. Considering the 

mentioned issues, controlling the amount of water flow rate in such cases seems to be necessary. In this 

paper, the method of controlling the rate of water flow and the amount of turbidity caused by water 

pollution, which has been investigated in one of Fars Province drinking water wells, has been fully 

described.  
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