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حذف مواد يبرامیمستقونیلتراسیو فشرفتهیانعقاد پندیفرآییکارآیبررس
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17/8/93:پذیرشریخ تا24/4/93تاریخ دریافت:

مقدمه:
هايیکی از مشکالت اصلی استفاده از منابع آب

مواد آلی ست. هاسطحی، غلظت باالي مواد آلی طبیعی آن
موادازايپیچیدهماتریسعنوانکه به NOMs)(طبیعی

درشوند،میتعریفطبیعیهايآبدرحاضرآلی
واحدهايکاراییشاملتصفیه آب،هايجنبهازبسیاري

جذب)، کاربردوانعقاداکسیداسیون،فرایندي (مثل
).1- 4(می گذارنداثربیولوژیکیپایداريوگندزداها

مزه مواد آلی طبیعی می تواند باعث ایجاد بو وحضور

در آب شده و منتج به هزینه هاي اضافی در امر تصفیه 
ش ساز محصوالت مواد آلی طبیعی پی).5(آب گردد

این مواد به تنهایی یا جانبی گندزدایی بوده و برخی از
همراه با فلزات سنگین، آفت کش ها و فتاالت ها، سمی 

زا می باشند. عالوه بر این طبق مطالعات یا سرطان
اپیدمیولوژیکی، مصرف آب آشامیدنی کلرزنی شده با 
سرطان مثانه، دستگاه گوارشی و برخی نارسائی هاي 

لید مثلی مربوط بوده است. ممکن است این مسائل تو

چکیده:
آن است. یعیطبیمواد آليغلظت باال،یسطحيهااستفاده از منابع آبیاز مشکالت اصلیکیزمینه و هدف:

اییانسان سميتوانند برایمواد منیاازیرخبوده و بییگندزدایساز محصوالت جانبشیپیعیطبیمواد آل
یحذف مواد آليبرامیمستقونیلتراسیو فشرفتهیانعقاد پندیفرآییکارآیمطالعه بررسنیزا باشند. هدف از اسرطان

بود.یسطحيهااز آبیعیطب
بر تریل144تیبا ظرفمیستقمونیلتراسیبا فشرفتهیانعقاد پيبرالوتیپا،یتجربمهیمطالعه ننیدر ابررسی:روش

انتخاب و نمونه ها يشهرکرد به عنوان محل نمونه برداريلومتریک65شد. تاالب چغاخور واقع در یساعت طراح
دستگاه لهینانومتر بوس254در طول موج UVب) از روش جذNOMs(یعیطبیبرداشت شد. جهت سنجش مواد آل

) و دبی ورودي به سیستم 3FeCl(کی، دوز منعقد کننده کلروفرpHریثأش تپژوهنیاسپکتروفتومتر استفاده شد. در ا
.قرار گرفتیمورد بررسیعیطبیبر حذف مواد آل

درصد بود و مقدار باقیمانده آالینده به 94حدود NOMsنتایج نشان داد که در شرایط بهینه میزان حذف یافته ها:
و دبیmg/l60، دوز کلروفریکpH2/6مواد آلی طبیعی در رسید. شرایط بهینه براي حذف mg/l2کمتر از

l/h95 اتفاق افتاد. بر اساس تحلیل اثر عوامل مورد بررسی، غلظت ماده منعقد کننده بیشترین اثر را بر راندمان حذف
NOMs داشته و به ترتیبpH.و دبی در رتبه هاي بعدي قرار داشتند

حذف یتواند بازدهیممیمستقونیلتراسیبا فکیبوسیله کلروفرشرفتهیانعقاد پبدست آمده، جی: طبق نتايریگجهینت
خانه آب را بهبود دهد.هیدر تصفیعیطبیمواد آل

.میمستقونیلتراسیفشرفته،یانعقاد پپ،یعیطبیمواد آلهاي کلیدي:واژه
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بهداشتی در ارتباط با خوردن آالینده هاي آلی در آب 
آشامیدنی ویا در مورد مواد آلی فرار از قبیل تري 

از طریق استنشاق و جذب از طریق (THMs)هالومتان ها 
همچنین مواد آلی طبیعی نقش مهمی در ؛پوست باشد

لزاتی مثل سرب، آلومینیم، روي و انتقال مواد آبگریز و ف
از این .)6-8(مواد رادیواکتیو در طی تصفیه آب دارند

یاوهالومتانتريسازهايپیشرساندنحداقلبهرو،
تولیددرمهمموضوعیکعنوانبهNOMsموثرحذف

سطحی هايآبازباالکیفیتباآشامیدنیآب
.ضروري می باشد

براي حذف تاکنون از روش هاي متعددي
NOMsها می توان به استفاده شده است که از جمله آن

جذب، ، جذب روي کربن فعال، ازن زنی، تعویض یون
هاي دانعقاد پیشرفته، فرآیند الکتروکواگوالسیون و فرآین

در این بین، انعقاد پیشرفته توسط .)7(غشایی اشاره کرد
) در حالت کلی با کاربرد EPAسازمان محیط زیست (

اد منعقد کننده اضافی براي بهیود حذف کل کربن مو
). 9() و مواد آلی طبیعی تعریف شده استTOCآلی (

اصطالح انعقاد پیشرفته به افزودن ماده منعقدکننده با 
مقادیر بیش ازحد انعقاد متداول، براي بهبود حذف 

، رنگ، (NOM)آالینده هایی مانند مواد آلی طبیعی
ین از آب گفته می شود. تنها آرسنیک و سایر فلزات سنگ

هدف افزودن مقدار اضافی منعقدکننده در یک فرآیند 
اندختن انعقاد پیشرفته، دستیابی به انعقاد لخته روبی (به دام 

هاي اکسید ) و حذف موثر کریستالاتذرات در رسوب
آب دار ریز که آالینده ها روي آن جذب فلزي

یکی دیگر از فیلتراسیون مستقیم).10(می شوند، است
هاي سطحی بوده که در فرآیند هاي تصفیه آب

هاي آبسیستم برايایناز کشورهاي پیشرفته استفاده 
سطحی با کیفیت خوب به دلیل مزایاي آن نسبت به 
روش هاي تصفیه متعارف رو به افزایش است. از جمله 

مین آب با کیفیت أاین مزایا، هزینه هاي سرانه کمتر و ت
).11(راي شرب استتوصیه شده ب

در 2011صاحب و همکاران در سال پیر
ارزیابی عملکرد فرآیند انعقاد "تحقیقی تحت عنوان 

براي حذف مقادیر کم کدورت و رنگ آب با استفاده 
افزایشدریافتند که با "از منعقدکننده هاي مختلف

یافته و کاهشآبهاينمونهpHکننده، منعقدمقدار
میلی گرم در 20و 15، 10، 5مقادیر اندازه لخته ها در

میلی 30تا 25لیتر ماده منعقدکننده نامناسب و در مقادیر 
گرم در لیتر کامال مناسب بود. سرعت ته نشینی در 

میلی گرم در لیتر خوب تا عالی ارزیابی 30تا 25مقادیر 
در تحقیقی 2001درسال و همکارانFreese).12(شد

درصد از 50نعقاد پیشرفته می توان دریافتند که بوسیله ا
درصد 70تا 40پتانسیل تشکیل تري هالومتان ها و بین 

با کربن آلی و رنگ را حذف کرد که در مقایسهاز
و مصداقی نیا.)13(فرآیندهاي تصفیه پیشرفته مناسب است

کنترل "تحت عنوان ،2005در سال در تحقیقیهمکاران
از گندزدایی به وسیله پتانسیل تشکیل محصوالت حاصل 

تابع نوع NOMsدریافتند که حذف "انعقاد تشدید یافته
انعقاد است. حذفpHماده کواگوالنت، دوز آن و 

TOC ،DOC و جذب )محلول(کربن آلیUV254 با
افزایش دوز ماده منعقدکننده افزایش می یابد. ماده 

موثرتر از NOMsمنعقدکننده کلرور فریک براي حذف 
انعقاد فاکتور تعیین کننده براي ماکزیمم PHست. آلوم ا

)محصوالت جانبی گندزدایی(DBPsو NOMsحذف 
می باشد و افزایش معنی داري در حذف این مواد در 

pH5/5 در مقایسه باpH14(طبیعی آب وجود دارد(.
که در دوزهاي نشان داد2005در سال نتایج مطالعه اي

م، کلرید فریک در حذف یکسان از کلرید فریک و آلو
NOMs از آلوم موثرتر است و راندمان حذف براي

؛درصد است32و 51کلرید فریک و آلوم به ترتیب 
بنابراین مالحظه شد که کلرید فریک ماده شیمیایی 

.)15(بهتري جهت تشدید کردن فرآیند انعقاد است
بع اهاي سطحی از جمله مهمترین منمنابع آب

امع بشري می باشند و با توجه به مین آب جوأاصلی ت
اینکه در کشور ما به دلیل کمبود بارندگی منابع آب 

لذا یافتن ؛زیرزمینی از تغذیه خوبی برخوردار نیستند
هاي هاي مناسب جهت تصفیه و استفاده از آبروش

سطحی ضروري می باشد. با توجه به کاهش منابع آب 



1394وری/ مرداد و شهر3، شماره 17شهرکرد/ دوره یمجله دانشگاه علوم پزشک

68

منابع آب سطحی زیرزمینی و نیاز به استفاده روزافزون از
تاالب ها جهت شرب و همچنین با توجه به مانند

در آب و عدم NOMsمشکالت ذکر شده ناشی از وجود 
هاي در روشNOMsوجود راندمان حداکثري حذف 

میزان لذا این تحقیق با هدف تعیین ،متداول تصفیه آب
با استفاده از روش تلفیقی انعقاد پیشرفته و NOMsحذف 

.گرفتمستقیم مورد بررسی قرار فیلتراسیون 

بررسی:روش 
مطالعه حاضر نیمه تجربی بوده و به صورت 
پایلوت آزمایشگاهی بر روي نمونه واقعی آب تاالب 

در آزمایشگاه کیلومتري شهرکرد 65واقع در چغاخور 
آب و فاضالب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

ستم انعقاد شهرکرد انجام گردید. در طی این بررسی سی
NOMپیشرفته و فیلتراسیون مستقیم جهت حذف 

.)1طراحی و ساخته شد (تصویر و جدول شماره
در این سیستم آب خام توسط یک پمپ در 

متر جهت ثقلی نمودن جریان در 7/2خط به ارتفاع 
طول فرآیند پمپاژ شده، سپس نمونه با دبی هاي 
مختلف وارد حوضچه اختالط جهت انعقاد با 

وفریک شد (تنظیم دبی به روش حجمی و بوسیله کلر
شیر تنظیم دبی انجام گرفت). پس از افزودن ماده 
منعقد کننده نمونه وارد حوضچه لخته سازي و فیلتر 

دوالیه از جنس سیلیس و انتراسیت جهت حذف لخته 
هاي حاصل گردید.

، دوز کلروفریک و دبی pHثیر أدر این فرآیند ت
براي آب تاالب NOMورودي روي میزان حذف 

25چغاخور مورد بررسی قرار گرفت. طبق روش تاگوچی 
ثیر این سه فاکتور و أنمونه با دو بار تکرار جهت بررسی ت

در نظر گرفته شد. براي شروع NOMبازدهی حذف 
در آب خام تعیین شده NOMآزمایشات ابتدا غلظت 

5910متد استاندارد( B و پس از افزودن غلظت هاي (
80و 60، 50، 40، 20(از منعقد کننده کلروفریکمشخص

میلی گرم بر لیتر) با استفاده از اسید کلریدریک و سدیم 
و 2/6، 6، 8/5، 5/5نمونه روي pHنرمال 1/0هیدروکسید 

تنظیم گردید. سرانجام نمونه ها در فرآیند انعقاد 4/6
پیشرفته و فیلتراسیون قرار گرفته و با توجه به مراحل 

میلی لیتر پس از 25ایش، بازدهی حذف با برداشت آزم
Unicoفیلتراسیون با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتري  –

UV2100 .روش جمع آوري داده ها تعیین گردید
در بر اساس آزمایشات تاگوچی با دوبار تکرار بدست آمد. 

، دوز کلروفریک و pHثیر فاکتورهاي أنهایت براي تعیین ت
وي حذف مواد آلی طبیعی، داده ها با دبی ورودي ر

دار بودن و ی جهت معنMinitabاستفاده از نرم افزار 
برهمکنش فاکتورها آنالیز گردید. نقطه بهینه سه بار بر روي 

.پایلوت مورد آزمایش قرار گرفت

استفاده در این مطالعهشماتیک پایلوت مورد: 1تصویر شماره 
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د پایلوت ساخته شده جهت انجام این مطالعهمشخصات و ابعا:1جدول شماره 

مقدارواحد سنجشواحد هاي تصفیه
mm24مین آب و حوضچه انعقاد پیشرفته)أقطر لوله ورودي ( لوله بین مخزن ت

W1میزان توان موتورحوضچه انعقاد سازي
G1-S700انرژي ورودي 

3Cm1200حجم مفید حوضچه اختالط سریع
S30اختالط سریعزمان ماند 

Cm15×80×30عمق، طول و عرض حوضچهحوضچه لخته سازي
3Cm36000حجم کل حوضچه

Min15زمان لخته سازي
S60-1حداکثر انرژي ورودي به ازاي هر کمپاتمت

m2/1عمق بسترفیلتر
Cm35×25طول در عرض
m9/1عمق کل فیلتر

mm5/1اندازه موثر دانه ها
4/1-ضریب یکنواختی دانه ها

افته ها:ی
این تحقیق به منظور بررسی فرآیند انعقاد 
پیشرفته و فیلتراسیون مستقیم در تصفیه آب تاالب 
چغاخور جهت حذف مواد آلی طبیعی صورت 

ثیر گذار بر روي این أترین پارامترهاي تگرفت. مهم

بوده که pHفرآیند کدورت، رنگ، قلیائیت و
ها بیش از حد مجاز استاندارد آب ر آنمقدا

آشامیدنی ایران و سازمان بهداشت جهانی است 
).2(جدول شماره

مشخصات کیفی آب تاالب چغاخور مورد استفاده جهت حذف مواد آلی طبیعی:2جدول شماره 

مقدار واحد هاپارامتر
15±140 P-co رنگ
6±32 NTU کدورت
4/0±2/8 - pH

35±382 3comg/l Ca سختی کل
35±229 3mg/l Caco قلیائیت
9±27 mg/l سولفات
1/0±51/0 mg/l آهن
015/0±021/0 mg/l منگنز
5±59 mg/l کلرور
10±98 mg/l کلسیم
4±31 mg/l منیزیم
5/0±9/2 mg/l نیترات
01/0±02/0 mg/l نیتریت
2/0±5/0 mg/l فسفات
56±546 µS/cm هدایت الکتریکی
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آزمایش 25اده از روش تاگوچی، تعداد با استف
بار آزمایش دو25با فرآیند پایلوت انجام شد و هر 

بهینه و دبی pHتکرار شدند و مقدار دوز منعقد کننده، 
ورودي مطلوب محاسبه گردید. نتایج حاصل از تجزیه و 

نشان Minitabتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 
ان حذف مواد آلی طبیعی در می دهد که باالترین میز

و دبی ورودي mg/l60 ،pH2/6دوز کلروفریک 
l/h95 به وسیله فرآیندهاي انعقاد پیشرفته و فیلتراسیون

). آنالیز 2(تصویر شمارهمستقیم بدست می آید
واریانس نشان دهنده آن است که دو فاکتور دوز 

؛اثر معنی دار داشتهNOMبر حذف pHمنعقد کننده و 
).3ولی دبی اثر معنی دار ندارد (جدول شماره

مواد آلی طبیعیمنعقدکننده و دبی روي حذف ، دوزpH) خروجی براي فاکتورهاي S/Nمیانگین نسبت سیگنال به نویز (:2ر شمارهتصو

مواد آلی طبیعیو دبی روي حذف pHننده، آنالیز واریانس براي بررسی اثر غلظت ماده منعقد ک:3جدول شماره 

رتبهPدرجه آزاديFثیرأدرصد تمیانگین تغییراتهافاکتور
pH264/8720/106/294001/0<2

647/27505/279/914001/0<1(mg/l)غلظت کلرور فریک
139/626/004/24152/0<3(Q)دبی 

NOMبر روي حذف pHثیر أنتایج حاصل از ت

اتفاق pH2/6در NOMبیشترین میزان حذف ،نشان داد
نتایج حاصل از تأثیر دوز منعقدکننده کلرور می افتد.

نشان می دهد، با افزایش دوز NOMفریک بر روي حذف 

میزان حذف mg/l60منعقدکننده کلرور فریک تا میزان 
NOM افزایش می یابد. در بررسی تأثیر دبی ورودي به

رین میزان تنشان داد، بیشNOMي حذف دستگاه بر رو
می باشد.l/h95حذف در دبی 
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بحث:
کارایی فرآیند انعقاد پیشرفته و فیلتراسیون 

، pHبه چندین عامل از جمله NOMمستقیم در حذف 
دوز منعقد کننده و دبی ورودي وابسته می باشد. در این 
مطالعه نیز اثر هریک از پارامترهاي فوق بر عملکرد 

رآیند انعقاد پیشرفته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ف
و دوز منعقد کنننده نشان داد که با pHحاصل از بررسی 

و دوز منعقد کننده میزان حذف مواد آلی pHافزایش 
و دوز کلروفریک pH2/6طبیعی افزایش یافته و در 

mg/l80 به حداکثر میزان حذف می رسد. حذف مواد
pHکلروفریک را با افزایش آلی طبیعی به وسیله

کلروفریکمی توان به گروه هاي حاصل از هیدرولیز 
نسبت داد. کلروفریک وقتی که به محلول هاي آبی 

، Feبه گروه هاي 8پایین تر از pHمی شود در اضافه 
2+Fe(OH) ،3+Fe ،3Fe(OH) و+

2Fe(OH)هیدرولیز
ترین گونه می شود که طبق تحقیقات انجام شده غالب

و 2Fe(OH)+7و 5بین pHها در محدوده در بین این
+

2Fe(OH)در این محدوده میزان حذف 16(می باشد .(
مواد آلی طبیعی به دلیل بار کاتیونی گروه هاي 
هیدرولیزي از کلروفریک به حداکثر میزان حذف 

؛ ) از طریق مکانیسم خنثی سازي بار می رسد%90(باالي 
راشانس بیشتريطبیعیمواد آلیpHهمچنین در این 

رويبرشدنجذبدرهیدروکسیلهايیونبهنسبت
) H+پروتون (دارند و غلظتشدهتولیدفلزيهیدرولیز

فلزاتشدنحلبدونمنعقدکنندهتقاضايکاهشبراي
قادرکهگروه هاي اسیديکردنخنثییاهیدرولیزشده

فلزيهايیونبامواد آلی طبیعیکردنبرقرارپیوندبه
است. در مورد مناسب،باشدپلیمريهايکاتیونیا

افزایش میزان حذف مواد آلی طبیعی با افزایش دوز 
کلروفریک این طور می توان گفت که در اثر افزودن 
مقدار زیادي ماده منعقد کننده کلروفریک تعداد باالي 

2+Fe(OH) و+
2Fe(OH)که این افزایش ،تولید شده

ث افزایش بازدهی حذف مواد باع،تولید هیدرولیزي
و Kangآلی طبیعی از محلول هاي آبی می شود. 

همکاران در مطالعه خود با بررسی حذف آنتیموان از 
طریق منعقد کننده هاي کلروفریک و پلی آلومینیم 
کلراید به این نتیجه رسیدند که حداکثر حذف آنتیموان 

و Fe(OH)+2به دلیل حضور باالي pH=5در 
+

2Fe(OH)در مطالعه 17(می آیدبدست .(Yan و
همکاران گزارش شده که با افزایش دوز کلرورفریک 

). فریز 18(میزان حذف مواد آلی طبیعی افزایش می یابد
و همکاران در مطالعه خود نشان داده اند که با افزایش 

میلی گرم بر لیتر میزان 50تا 5میزان کلروفریک از 
4تا 7و 3تا 5/0بین DOCباقیمانده کل کربن آلی و

). مصداقی نیا و 13(می باشدمیلی گرم بر لیتر متغیر
TOCهمکاران با ارزیابی کلروفریک و آلوم در حذف 

به این نتیجه رسیدند که کلروفریک و آلوم در مقدار 
کل کربن 88و 92به ترتیب باعث حذف mg/l80دوز 

ذف ). حسنی و همکاران با بررسی ح19آلی می گردد (
کدورت و مواد آلی طبیعی از رودخانه کرج به این نتیجه 

درطبیعیآلیموادحذفبرايمؤثرpHرسیدند که
آلومینیومپلیوکلروفریکبرايپیشرفتهانعقادشرایط

.)20می باشد (5/6و 2/6معادل ترتیببهکلراید،
بررسی نتایج حاصل از آنالیز نمونه هاي مواد 

، دوز pHثیر تغییرات متغیرهاي أتآلی طبیعی که تحت 
کلرورفریک و دبی ورودي (تاگوچی) نشان داد که 

در%94حداکثر میزان حذف مواد آلی طبیعی 
pH2/6 دوز کلروفریک ،mg/l60 و دبی ورودي
l/h95 بدست می آید. عالوه بر این، نتایج حاصل از

این نتیجه Minitabآنالیز آماري انجام شده با نرم افزار 
، غلظت و دبی pHیید نموده است. در نقطه بهینه از أرا ت
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مراحل تصفیه سه بار بر روي پایلوت تکرار شد که بطور 
به دست آمد. علت بازدهی 4/93میانگین درصد حذف 

باالي حذف مواد آلی طبیعی می تواند به دلیل وجود 
فیلتراسیون به همراه انعقاد پیشرفته باشد. چرا که 

تراسیون برعکس زالل ساز ضمن گرفتن لخته هاي فیل
بزرگتر، لخته اي خیلی کوچک را به دلیل داشتن منافذ 

و همکاران در Leiknesکوچک گرفتار می کند. 
مطالعه خود گزارش نمودند که تعبیه میکروفیلتراسیون به 
فرآیند متداول انعقاد و فیلتراسیون مستقیم باعث حذف 

کل کربن آلی %65-75و UV%85رنگ، %95بیش از 
). نتایج مطالعه اي نشان داد  که استفاده از 21(می گردد

فیلتراسیون غشایی به همراه انعقاد و لخته سازي باعث 
حذف باالي مواد آلی طبیعی با دوز منعقد کننده کم 

). نتایج مطالعه اي نشان داد فرآیند 22(می گردد
مواد %75-90فیلتراسیون مستقیم باعث حذف انعقاد/

آنالیز واریانس براي بررسی ). 23،24لی طبیعی می شود (آ
و دبی را نشان pHاثر فاکتورهاي غلظت ماده منعقد کننده، 

pHبراي غلظت ماده منعقد کننده و P-valueمی دهد که 

است. این 05/0ولی براي دبی بیشتر از ؛بوده05/0کمتر از 
بر حذف مواد آلی pHبدان معنی است که عوامل غلظت و 

؛ولی دبی اثر معنی دار ندارد؛طبیعی اثر معنی دار دارند
همچنین بر اساس نتایج تحلیل از عوامل مورد بررسی، 
مشخص شد که غلظت ماده منعقد کننده بیشترین اثر را بر 

و دبی در pHروي حذف مواد آلی طبیعی دارد و به ترتیب 
رتبه هاي بعدي قرار دارند.

:رينتیجه گی
در این مطالعه انعقاد پیشرفته و فیلتراسیون مستقیم 
براي حذف مواد آلی طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. 

میزان pHنتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش 
2/6برابر pHحذف مواد آلی طبیعی افزایش یافته و در 

بار حداکثر میزان حذف اتفاق می افتد. این افزایش به دلیل 
و Fe(OH)+2کاتیونی گروه هاي هیدرولیزي کلروفریک (

+
2Fe(OH)همچنین در این ؛) در محلول هاي آبی می باشد

ثیر افزایش دوز منعقدکننده کلروفریک در أمطالعه بررسی ت
pH4/6 -5/5 حذف مواد آلی می باشد. %62- 93نشان از

مطالعاتی به دلیل pHاین افزایش میزان حذف در محدوده 
؛ زایش تعداد گروه هاي هیدرولیزي منعقد کننده می باشداف

عالوه بر این در طی این بررسی مشخص شد که انعقاد 
پیشرفته به همراه فیلتراسیون مستقیم داراي بازدهی حذف

و دبی mg/l60، دوز کلروفریک pH2/6در 94%
می باشد.l/h95ورودي
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Background and aims: One of the main problems of surface water resources is high
concentrations of natural organic matter (NOMs). NOMs may be made as extra products of
disinfection which could be toxic or carcinogenic for humans. The aim of this study was to
evaluate the effectiveness of enhanced coagulation and direct filtration process on elimination of
NOMs from surface waters.
Methods: In this quasi-experimental research, a pilot study was designed for enhanced
coagulation and direct filtration with a capacity of 144 liters per hour. Choghakhour wetland,
located in 65 km far from Shahrekord City, was selected as a sampling location. To measure
NOMs, UV absorption at 254 nm was used through a spectrophotometer. The effect of PH,
FeCl3 dosage and flow rate was studied to evaluate the elimination of NOM.
Results: The results showed that in the optimum conditions, the elimination of NOMs was about
94 percent and the amount of residual contaminants was about 2 mg/l. The optimum condition to
remove the NOMS, was observed in PH 6.2, ferric chloride dose 60 mg/l and flow rate of 95 l/h.
According to analyses of under study factors, coagulation concentration showed the most
efficacies on the removal efficiency of NOMs, PH and flow rate, respectively.
Conclusion: It can be concluded that enhanced coagulation and direct filtration through ferric
chloride can improve the NOM removal efficacy in the water treatment plants.

Keywords: Natural organic matters, Enhanced coagulation, Direct filtration.


