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 چکیده

این نتایج  است. زیرا بر اساس اي برخوردارویژه اهمیت  از  اندازه گیري غلظت کلر باقی مانده یک تکنیک قابل اعتماد در بهره گیري از
غلظت کلر باقی مانده در مورد محاسبه و ارزیابی قرار می گیرد. جامعه تضمین سالمت  شبکه به لحاظاست که کیفیت آب اندازه گیري ه

دسته ي زوال جداره اي زوال کلر به دو آب خروجی تصفیه خانه، طی جریان یافتن آب در مسیر شبکه ي توزیع، کاهش (زوال) می یابد. 
و اورتوتولوئیدین  1DPDمی توان از شناساگرهاي مختلفی چون  کلر باقی ماندهو توده اي تقسیم بندي می شود. براي اندازه گیري 

 استفاده نمود. این مطالعه در گام نخست به طیف سنجی کمپلکس رنگی کلر و اورتوتولوئیدین پرداخته است. نتایج این مرحله از تحقیق
نانومتر قرائت گردد. در گام  ۴۵۰است که براي اندازه گیري غلظت هاي کلر باقی مانده بایستی مقادیر جذب شده در پیک  آنبیانگر 

بعدي پس از اندازه گیري غظت هاي کلر آزاد باقی مانده در زمان هاي مختلف، با استفاده از روش هاي رگرسیون غیر خطی چند متغیره 
بهینه  درجه ي واکنش شیمیایی تعیین شد. در گام نهایی نیز  با استفاده از شبیه سازي معادله ي دیفرانسل در محیط سیمولینک و

)، ضریب ثابت واکنش محاسبه گردید. نتایج GAسازي خطاي مقادیر اولیه ثابت واکنش تا مقادیر حقیقی به کمک الگوریتم  ژنتیک (

تحلیل ها نشان داد؛ که زوال توده اي کلر در نمونه ي مورد بررسی از درجه ي دوم تبعیت نموده و ضریب ثابت واکنش معادل
.minL
mg

 می باشد.005/0

 زوال توده اي کلر، معرف اورتوتولوئیدین، رگرسیون غیر خطی چند متغیره، الگوریتم ژنتیککلمات کلیدي:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1N,N-diethyl-p-phenylenediamine 



 مقدمه -1

 کلیات پژوهش -1-1
یکی از رسالت هاي اصلی سیستم هاي تصفیه ي آب محسوب می گردد. این فرآیند در تصفیه خانه  2ضد عفونی یا گندزدایی

حفاظت محیط زیست  هاي آب معموال شامل ضدعفونی اولیه و ثانویه می شود. بنا به دستور العمل سازمان
وگیري از پیدایش توده هاي ، جلدر حوضچه هاي تصفیه خانه بیولوژیکی ی اولیه کنترل رشدهدف از ضدعفونEPAUS3آمریکا

، بهبود فرآیند انعقاد و لخته سازي و کاهش طعم و بوي آب خام ورودي به تصفیه خانه می ی بر روي صافی هابیولوژیک
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران آب آشامیدنی، آبی است که ویژگی هاي  1053. بنا به تعریف استاندارد [1]باشد

مصرف آن جهت آشامیدن عارضه ي سوئی در کوتاه مدت و بلند مدت، حدي باشد که بیولوژیکی آن در  فیزیکی، شیمیایی،
می توان از واحد هاي مختلف و کیفیت آن،  تصفیه خانه هاي آب بر حسب نوع منبع. در [2]براي سالمتی انسان ایجاد ننماید

براي تضمین سالمت میکروبی مورد استفاده قرار  باید ي آب. اما واحدگندزدایی در همه ي تصفیه خانه هاتصفیه استفاده نمود
نسبتاً خوب آن،  پایداريبه دلیل ارزان بودن و قدرت میکروب کشی و  ،در حال حاضر استفاده از کلر براي گندزداییگیرد.

در فرآیند گندزدایی، پنج مکانیسم کلی منجر به از کارافتادگی میکروارگانیسم  باشد.در ایران میضدعفونی ترین روش متداول
ها و آسیب به ساختار سلولی آن ها می گردد. این مکانیزم ها شامل؛ آسیب به دیواره ي سلولی، ایجاد تغییر در نفوذ پذیري 

از فعالیت هاي آنزیمی می باشد. مواد  و جلوگیري 5RNAیا ٤DNAسلول، تغییر در خاصیت کلوئیدي پروتوپالسم، تغییر در 
. کلر ممکن است که [3]شیمیایی اکسید کننده اي مانند کلر، منجر به جلوگیري از فعالیت آنزیمی میکروارگانیسم ها می شود

به شکل ها، ترکیبات و فاز هاي مختلفی همچون؛ هیپوکلریت سدیم، هیپوکلریت کلسیم، دي اکسید کلر، ترکیبات کلرآمین و 
) به بررسی زوال دي اکسید کلر در توده ي آب نمک زدایی شده 2014.امار و همکاران ([4]از کلر مورد استفاده قرار گیردگ

دي اکسید  میلی گرم بر لیتر 1,4تا  0,6غلظت هاي تاثیر ، براي هر دو حالت ضدعفونی اولیه و ثانویه پرداختند. در این مطالعه
. همچنین با توجه به اثر دما بر نرخ هاي زوال ترکیبات کلردار، آزمایشات د ارزیابی قرار گرفتکلر بر روي نرخ زوال توده اي مور
درجه ي سیلیسیوس صورت پذیرفت. نتایج این آزمایشات به کمک روش  45و  35، 27، 20مذکور در چهار درجه ي حرارت 

و حرارت  ، دماي آب pH)، به بررسی اثر 2014. لیو و همکاران ([5]محاسباتی قرار گرفت سنجشمورد  T-testهاي آماري 
وردي دو منطقه ي مجزا در ارتباط با زوال توده اي کلر پرداختند. این مطالعه بر روي نمونه هاي مخطوط لوله  محیط اطراف 

) 2015ران (.  هوآ و همکا[6]مذکورشدرابطه ي میان زوال کلر و پارامتر بیان به ارائه ي مدل هایی براي  انجام گرفت که منجر
. در این مطالعه مدل هایی با انجام دادند) موجود درآب 6DOMبا مواد آلی (پیرامون زوال کلر و واکنش آن را به پژوهشی 

) زوال کلر را در 2014. مونتیرو و همکاران ([7]شد ارائهواکنش هاي درجه ي دوم، جهت محاسبه ي غلظت کلر باقی مانده 
نتایج  ، بر اساساین مطالعهدر بررسی نمودند.  7EPANET MSXشبکه ي آب شهري به کمک مدل شبیه سازي چند گانه 

 EPANETدر محیط شبیه سازي و شد  درجه ي دوم در نظر گرفتهنوع از یر تحقیقات، زوال توده اي کلر گزارش شده ي سا

MSXمحیط که نشان داد؛ کار این تحقیق . نتایج رفتانجام گEPANET MSX  در شبیه سازي زوال کلر داراي نتایج
 EPANETنسبت به مدل  EPANETبه ویژگی هاي گرافیکی مدل ، اما با توجه را ارائه می دهدEPANETمشابهی با مدل 

MSX کاربران عالقه ي بیشتري به استفاده از مدل ،EPANET [8]نشان می دهند. 
) سپس با iiدر ابتدا طول موج بهینه جهت اندازه گیري غلظت کلر مشخص شده () iتا ( بر این استقصد  در پژوهش حاضر

و در ) iii( استفاده از انجام آزمایشات سنتیکی و روش محاسباتی رگرسیون غیر خطی چند متغیره درجه ي واکنش تعیین شده
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واکنش سنتیکی و الگوریتم ژنتیک، مقادیر ضریب ثابت  MATLABافزار  به کمک ترکیب محیط سیمولینک نرم نهایت نیز
 .زوال توده اي کلر  محاسبه شود

 زوال توده اي کلر  -1-2

کنش داده و غلظت آن کاهش کلر در جریان حرکت در طول شبکه ي آبرسانی با مولکول هاي مواد آلی و معدنی موجود در ماتریس آب وا
اطالق می گردد. در طی چند دهه ي گذشته دانشمندان تحقیقات گسترده  ۸زوال توده اي کلر کاهش غلظت کلرنوع از به این  می یابد.

اي را بر روي زوال توده اي (حجمی) کلر انجام داده اند. نتایج تحقیقات صورت گرفته منجر به توسعه ي مدل هاي متعددي براي تعیین 
مدل کاربردي را براي زوال توده اي کلر  5) اولین بار 1984هاس و کارا (). )1ره ي (جدول شمال توده اي کلر گردیده است (ضریب زوا

. شکل ) فرض شدندAارائه دادند. در پژوهش این محققین، تمامی موادي که قابلیت واکنش با کلر آزاد را دارند؛ به عنوان یک ماده مرکب (
 .[9]) ارائه شده است2) و (1مذکور به ترتیب در روابط شماره ي (کلی واکنش و معادله ي دیفرانسیلی مورد استفاده در تحقیق 

)1( 

 Cl+A Product→ 

)2( 

 ' n mdC k C R
dt

= − 

وده اي، غلظت کلر تبه ترتیب مربوط به ضریب سنتیک  n و  k ،C ،R ،m’همانطور که در رابطه ي فوق مشاهده می گردد، پارامتر هاي 
ی مواکنش کلر  ي درجه وي واکنش مواد اکسید شونده  درجه(میلی گرم بر لیتر)، غلظت مواد اکسید شونده با کلر (میلی گرم بر لیتر)، 

هت در طول جه همین بر) می باشد، از آنجا که غلظت مواد اکسید شونده به مراتب بیشتر از غلظت ماده ي ضدعفونی کننده (کلباشند. 
 را  پیشنهاد گردید.) توسط هاس وکا3به همین دلیل رابطه ي توسعه یافته ي شماره ي ( زمان غلظت ماده ي اکسید ثابت فرض می شود.

' m

n

k k R
dC kC
dt

=

= −
 

)3(  

دي فرض می ل هاي حهاي حدي ارائه دادند. در مددر نهایت محققین مذکور با انجام مدل سازي هاي تکمیلی رابطه اي را براي غلظت 
رح رابطه ي شماره ي ش. معادله ي دیفرانسیلی حدي به ) کمتر نمی شودLCگردد؛ که با سپري شدن زمان، غلظت کلر از مقادیر معلومی (

 ) می باشد.4(
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l
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 [19-9]مدل هاي زوال توده اي کلر در نتایج تحقیقات مختلف –) 1جدول(
 معادالت پیشنهادي محققان

 )1951فابن و همکاران (
 

n
t 1

1

D = D  t
D  Chlorine Concentration in first hour→

 

1  )1983کوآلس و همکاران ( 1 2 2t t
dC k C F k C F
dt

= + 

1  )1984هاس و کارا ( 1 2 2
dC k C k C
dt

= − − 

R  )1998کالرك (
dC kCC
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= − 

 )1991هونت و همکاران(
 )1994روسمن و همکاران (

 )2002هاالم (
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 جیسر

 )2007( 

 dC kC
dt
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[ ]
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 )2011فیشر و همکاران (
f f s s

dC k CC k CC
dt

= − − 

 

فیشر و ) و 1984هاس و کارا ()، 1983کوآلس و همکاران () مشاهده می گردد؛ بسیاري از محققین (1جدول شماره ي (همانطور که در 
) تقسیم بندي می نمایند. جیسر و همکاران 2k) و واکنش کند(1k)) فرآیند زوال کلر را در دو بخش واکنش سریع(2011همکاران (

یعنی  گرفتن فرآیند زوال کلر معتقدند؛ فاز تند واکنش ها در تصفیه خانه و یا داخل مخازن ) در مورد دو فازي (تند و کند) در نظر2007(
و همچنین فاز کند  در طول خطوط  شبکه ي  اتفاق می افتدکه بار مواد اکسید شونده (ناخالصی هاي موجود در آب) باالست  در جاهایی

کند به وقوع می  رخ می دهد؛ هر دو نوع واکنش تند و 9یات کلرزنی مجدددر نقاطی که عمل. شایان ذکر است؛ صورت می پذیردآبرسانی 
 پیوندد.

ول به پابان می رسد. در ساعت ا 4) نیز بر این باورند که واکنش هاي تند کلر در شبکه ي آبرسانی حداکثر تا 1992هیکارت و همکاران (
 .[20]) ارائه دادند5( آخرین تزریق کلر مطابق رابطه ي شماره ي ساعت از زمان 4ادامه نیز مدلی را براي زوال کند کلر پس از گذشت 

)5( 
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 4 4 4
4 4( ) ( )t t

s t
dC C Ck C X

dt m
α β+ +

+

−
= − 

غلظت مواد اکسید شونده در 4Xمقدار غلظت کلر در ساعت چهارم (میلی گرم بر لیتر)،  4Cچنانچه در رابطه ي فوق مشاهده می گردد؛ 
تا نیز به ترتیب مقادیر نسبت تئوري استوکیومتري و آلفا و ب mثابت انجام واکنش هاي شیمیایی،  skساعت چهارم (میلی گرم بر لیتر)، 

 ي انجام واکنش هاي شیمیایی می باشند. درجه

 مواد و روش ها -2

 اندازه گیري غلظت کلر باقی مانده -2-1
فیلترتسیون تصفیه خانه اي واقع در استان در این پژوهش براي تعیین نرخ زوال توده اي کلر، از نمونه هاي آب خروجی واحد 

خراسان رضوي استفاده شد. این تصفیه خانه توسط منابع آب سطحی تغذیه می شود. در این نمونه ها نرخ زوال کلر در یک 
و  Agilent 8453براي اندازه گیري غلظت کلر از یک دستگاه اسپکتروفتومتر  ساعته مورد ارزیابی قرار گرفت. 4بازه ي زمانی 

میزان نور جدب شده توسط نمونه ها و المبرت رابطه ي مستقیم و خطی میان  –طبق قانون بیر  کووت کوارتز استفاده شد.
.شناساگر مورد استفاده در آزمایشات این پژوهش ماده ي اورتوتولوئیدین بود [21]غلظت ماده ي مورد نظر در آن وجود دارد
ابتداي اندازه گیري ها الزم بود تا یکسري مطالعات د می کند. براي این منظور در که در حضور کلر رنگ زرد مشخصی را تولی

اورتوتولوئیدین، صورت پذیرد. به همین  –طیف سنجی جهت تعیین طول موج حداکثر جذب توسط رنگ زرد کمپلکس کلر 
زم به ذکر است که براي تهیه جهت نمونه هاي استانداردي با غلظت هاي مختلف کلر تهیه و مورد طیف سنجی قرار گرفت. ال

آب ژاول  NaOClاستفاده شد. براي تعیین درصد محتواي  NaOClترکیب  %8ي محلول هاي استاندارد از آب ژاول حاوي 
به کار   ۱۰از کتاب استاندارد متد CI. B Idometric Method-4500خریداري شده، روش یدومتري به شماره استاندارد 

در مراحل تیتراسیون روش یدومتري از سه ماده ي شیمیایی دي کرومات پتاسیم، تیوسولفات سدیم و چسب  .[22]گرفته شد 
نشاسته استفاده شد. براي افزایش دقت آزمایش و جلوگیري از خطا هاي احتمالی باید سه ماده ي ذکر شده به صورت جداگانه 

 رار گیرد.تیتر شده و خلوص هر یک از آن ها مورد محاسبه و ارزیابی ق
که با استفاده از میلی گرم بر لیتر آب ژاول )  1و  5/0، 25/0( حاوي غلظت هاي در مرحله ي بعد به نمونه هاي استاندارد 

رتوتولوئیدین محلول آب ژاول فوق الذکر و با توجه به خروجی هاي آزمایش یدومتري تهیه شده بودند، مقادیر مشخصی از او
مورد طیف سنجی قرار نانو متر)  600 – 380و در بازه ي طول موج مرئی (ها در چهار تکرار  نمونهاضافه شده و هریک از 

 = Lambda(نانو متر  450با توجه به نتایج حاصل از طیف سنجی، طول موج  گرفته و میانگین جذب آن ها محاسبه شد.
450 nm ( به عنوان شاخص جذب حداکثر حاصل گردید. نتایج طیف سنجی محلول هاي) 1استاندارد در شکل شماره ي (

 ارائه گردیده است که به خوبی طول موج حداکثر را نمایش می دهد.
ي آب مونه هاندر براي تعیین غلظت هاي باقی مانده ي کلر پس از تعیین طول موج حداکثر جذب، اندازه گیري هاي الزم 

ابت واکنش ثاکنش و ووال توده اي کلر، مقادیر درجه ي و نهایتا پس از انجام آزمایشات سنتیکی زمورد نظر انجام پذیرفت. 
 محاسبه گردید.

 
 

                                                            
1 0Standard Mesthods for the Examination of Water and Wastewater  



 
 کلر –منحنی هاي طیف سنجی محلول هاي استاندارد کمپلکس اورتوتولوئیدین  –) 1شکل(

 به کمک تکنینک  هاي آماري و معادالت دیفرانسیلی کلرزوال توده اي ثابت ضریب درجه ي واکنش و محاسبه ي  -2-3
) استفاده GAاز مطالعه براي محاسبه ي ضرایب سنتیکی زوال توده اي کلر از تلفیق محیط سیمولینک و الگوریتم ژنتیک ( در این بخش

نرم افزار متلب در تحلیل معادالت دیفرانسیل می باشد(شکل  ۱۱ODE 45. روش حل این معادله (مدل هاس وکارا) بر مبناي متد گردید
ضریب ( k(درجه ي واکنش) و n) مشاهده می گردد؛ معادله ي مذکور مجهوالتی شامل6ي شماره ي (). همانطور که در رابطه 2شماره ي 

ثابت سنتیکی واکنش) را در بر می گیرد. براي محاسبه ي درجه ي واکنش شیمیایی از تحلیل رگرسیونی تغییرات غلظت کلر نسبت به 
)) 2شکل شماره ي (در Error. معادله ي بهینه سازي خطا ها (تابع پذیرفت) آمده است، انجام 2به شرحی که در جدول شماره ي (زمان 

 .[23]) بیان شده است7و پارامتر هاي تنظیمی الگوریتم ژنتیک نیز در رابطه ي شماره ي (

)6( 

 ndc KC
dt

= 

 تحلیل رگرسیون غیر خطی کاهش سنتیکی غلظت کلر در توده ي سیال جهت تعیین درجه ي واکنش شیمیایی –)2جدول (
 تشریح مراحل گام هاي تحلیل آماري داده ها

 دد.) بررسی می گرt–cبراي نمودار ( 2Rدر این بخش تحلیل هاي رگرسیونی و ضریب  کنترل درجه ي صفر
 بررسی می گردد. ) t–Ln(c)براي نمودار( 2Rدر این بخش تحلیل هاي رگرسیونی و ضریب  کنترل درجه ي یک
 ی می گردد.) بررسt–c /1براي نمودار( 2Rدر این بخش تحلیل هاي رگرسیونی و ضریب  کنترل درجه ي دو

 درجه ي واکنش تعیین می شود.SEو کمترین 2Rبر اساس بیشترین مقدار  ي واکنش تعیین درجه
 

 

                                                            
1 1Ordinary Differential  
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 فرآیند تحلیل معادله ي دیفرانسیل با استفاده از تلفیق محیط سیمولینک  و الگوریتم ژنتیک  –) 2شکل (

)7( 

 

Re

Re

EROR Function = min (K )
 Rate = 0.01

Cross Over Probability = 0.8
Initial Population = 50
Number of Iteration = 500
K Random Value of K 
K K Value Calculate by ODE45 method

Initial al

Initial

al

K
Mutation

−

→
→

 

 نتایج و بحث -3

شده است.  خالصه) 4جدول شماره ي ( درکه نتایج آن  گام هاي زمانی مختلف صورت پذیرفت.آزمایش سنتیکی زوال توده اي کلر در 
. همچنین برازش داده هاي جدول را در بر می گیردنتایج محاسبات مربوط به تعیین درجه واکنش هاي صفر، یک و دو  جدول مذکور

 ) نمایش داده شده است.5) و (4)، (3) براي واکنش هاي درجه ي صفر، یک و دو به ترتیب در شکل هاي شماره (3شماره ي (

 زوال توده اي کلر و محاسبات مربوط به تعیین درجه ي واکنش اتآزمایشمیانگین نتایج  –) 3جدول (

Time(min) [C] - ppm Ln[C] [C]-1 

۰ ٤۳/۱  ۳٥/۰  ٦۹/۰  
۱۰ ٤۰/۱  ۳٤/۰  ۷۱/۰  



۲۰ ۲۰/۱  ۱۸/۰  ۸۲/۰  
۳۰ ۱٦/۱  ۱٥/۰  ۸٥/۰  
٥۰ ۱۳/۱  ۱۲/۰  ۸۸/۰  
۷۰ ۱ ۰۰۸/۰  ۹۹/۰  
۱۰۰ ۸۷/۰  ۱٤/۰-  ۱٤/۱  
۱۳۰ ۷۹/۰  ۲۲/۰-  ۲٥/۱  
۱٦۰ ٦۷/۰  ۳۹/۰-  ٤۸/۱  
۲۲۰ ٦۲/۰  ٤۷/۰-  ٦۰/۱  
۲٥٤ ۵۳/۰  ٦۳/۰-  ۸۷/۱   

 

 

 کنش درجه ي صفر زوال توده اي کلرمنحنی وا  –)  3شکل (

 

 
 منحنی واکنش درجه ي یک زوال توده اي کلر   –)  4شکل (

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6

0 50 100 150 200 250R
es

id
ua

l C
hl

or
in

e 
C

on
ce

nt
ra

tio
n 

(m
g.

L
-1

)

Time(min)

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0 50 100 150 200 250

L
n 

( R
es

id
ua

l C
hl

or
in

e 
C

on
ce

nt
ra

tio
n 

)

Time (min)



 
 منحنی واکنش درجه ي دو زوال توده اي کلر   –)  5شکل (

ر جدول د که دبراي تعیین درجه ي واکنش زوال توده اي کلر منجر به نتایجی ش تحلیل رگرسیون چند متغیره ي غیر خطی کاربرد
 ) خالصه شده است. 4شماره ي (

 تحلیل رگرسیون غیر خطی چند متغیره جهت تعیین درجه ي واکنش زوال توده اي کلر–) 4جدول (

 R-Square SE درجه ي واکنش
0 92/0 09/0 
1 972/0 058/0 
2 986/0 04/0 

 

و کمترین مقدار  R-Squareبیشترین مقدار ارائه ي مشخص می گردد؛ که واکنش درجه ي دوم به علت الذکر ز تحلیل نتایج جدول فوق ا
را ایجاد می نماید. به عبارت بهتر می توان درجه ي دوم را به عنوان مناسبترین مقدار درجه ي واکنش سازگاري بهترین  ،)12SEخطا (

در درجه ي اول و درجه  SEو  R-Squareبررسی پیشینه ي تحقیق بیانگر این است؛ به علت اختالف اندك شاخص هاي آماري برگزید. 
بر میناي درجه ي  هیدرولیکی - ود. با توجه به اینکه فرآیند هاي مدلسازي کیفیي دوم، میتوان واکنش را از نوع درجه ي اول اعالم نم

اول صورت پذیرفته و اختالف اندك می باشد، ادعاي موجود را می توان به عنوان نتیجه ي اندازه گیري ها اعالم نمود. از این روي قضاوت 
محاسبه ي ضریب  به منظورهیدرولیکی می باشد.  –سازي هاي کیفی ده ي درجه ي مورد استفاده در مدلمهندسی پژوهشگر تعیین کنن

استفاده شد. نتایج مدل تلفیقی نشان داد که  GAنیز از تلفیق مدل ذکر شده در محیط سیمولینک و الگوریتم  kزوال توده اي ثابت 

معادل  کلر زوال توده ايثابت مقدار ضریب 
.minL
mg

حالت خطی سازي مقداري برابر است که در  005/0
.minL
mg

به دست را 0045/0

نسبت به روش خطی سازي (شیب ثابت واکنش توسط روش تلفیقی دقت بیشتري داشته و ضریب تعیین مقدار  ،می دهد. با این وجود
 را نتیجه داد، اولویت دارد. %10خط راست) که خطایی معادل 

 نتیجه گیري  -4

اندازه گیري و محاسبه ي زوال کلر در تصفیه خانه و شبکه ي آبرسانی از اهمیت ویژه اي برخوردار است. براي بررسی سنتیکی زوال توده 
اي کلر راهکار ها و روش هاي مختلفی وجود دارد. از جمله ي این روش ها بهره گیري از معرف اورتوتولوئیدین بوده که نتایج طیف 

                                                            
1 2 Standard Error  
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نانو متر صورت گیرد. پس از اندازه  450نشان داد؛ که قرائت ها باید در طول موجود  )UV-Visible(روفتومتري سنجی به کمک اسپکت
گیري زوال کلر باید درجه ي واکنش شیمیایی و همچنین ثابت واکنش تعیین گردد. که این مطالعه براي تعیین درجه ي واکنش از 

 MATLABیین ثابت واکنش شکل کلی معادله را در محیط سیمولینک نرم افزار تحلیل رگرسیونی غیر خطی چند متغیره و براي تع
خطاي مقادیر اولیه ي ثابت واکنش را تا رسیدن به مقدار حقیق بهینه می نماید. نتایج نشان  GAمدل نموده و سپس به کمک الگوریتم 

آن معادلداد که  واکنش موردي این پژوهش از درجه ي  دوم تبعیت نموده و ثابت واکنش 
.minL
mg

  می باشد. 005/0
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Abstract 
One of the necessities in qualitative management of water is measuring and indicating the concentration of the 
present chlorine in samples collected from various parts of treatment plant and network. Consequently, 
employing a reliable technique in order to carry out such measurements are of substantial importance. This is 
due to the fact that based upon these results, the quality of water can be calculated and assessed in terms of 
ensuring its health and safety before exiting the treatment plant. Deterioration of chlorine can be divided into 
wall and mass deteriorations. To measure the wall deterioration, a set of indicators such as DPD and 
Orthotolidine can be used. In the first step, this study attempts to perform a color complex spectroscopy on 
chlorine and orthotolidine. The results of this stage in the study suggest that in order to measure the 
concentrations of the residual chlorine, the absorbed values in 450 nanometer peak must be read. Following the 
measurement of the residual free chlorine in various times in the next step, the chemical reaction order was 
indicated using the non-linear multi-variable regression method. Finally, the constant coefficient of reaction was 
calculated using a simulation of the differential equation in Simulink environment along with the optimization 
of the reaction’s fixed initial values to real values using the Genetic Algorithm (GA). The results of analyses 
demonstrated that the mass deterioration of chlorine in the examined sample complies with the second order and 

the constant coefficient of the reaction is 0.005 
.minL
mg

.  

Keywords Chlorine Mass Deterioration, Orthotolidine Reagent, Non-linear Multi-variable Regression, Genetic 
Algorithm 
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