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 تلوث الماء باأللمنيوم المتحرر من أوعية الطبخ
 عند الرقم الهيدروجيني المتعادل

 دراسة أولية

 د. عبد البديع الزللي
فرع جامعة امللك  -أستاذ بكلية العلوم 

 عبد العزيز باملدينة املنورة
 

يف بعك  اتتىعك ع ىمكٜ ٌ ك ع العك         -تتساٖد العكوٕٝ  

إص بتْ بك ىتالتع تتمةكٛ أ لهمكّ     وَ تساٖد تأثر شالوٛ املخ ٔ -

ىمٜ شبٗن املث ه : اٌتع ر ظ ِرٚ الٍصكٗ ُ بكا الريكوا ٔالوكبا أ     

ٔكى  ِٕ وعرٔف : فإُ ظ ِرٚ الٍصٗ ُ ِ٘ وَ األوٕر ال بٗعٗٛ أ 

غككا لُ ِككلٓ الةكك ِرٚ ىٍككدو  ذبككدو يف لٔهكك ع ٔ ٗككسٚ أ ٔبريككةٛ     

 وتوررٚ أ ٔخ صٛ ىٍكد صكو ر الصكَ ; فإٌّك  تعكد وكَ األوكٕر غكا        

ال بٗعٗٛ أ ٔت بكد وكَ شكبو لٔ ىكدٚ لشكب ي تك وٙ إ  ٔ كٕو ِكلٓ         

الة ِرٚ املرضكٗٛ أ ٔغاِك  وكَ الةكٕاِر املرضكٗٛ األخكرٝ أ  اع       

ٞ   تقدًو  األكثر املعوالع  -ٖدرشكُٕ   أ األور اللٙ  عكن العمىك 

ىَ وريكدر لكْ ىالهكٛ بّك  ٖةك   لُ       ً حبث -يف ِلٓ املعوالع 

 يف حٗ تْ الٕٗوٗٛ .ٖوُٕ وساواًل ٔوري حًب  لإلٌص ُ 

ٔهككد لظّككرع ٌتكك ٟا الدراشكك ع ٔاألحبكك و امل تمةككٛ : لُ وعككدُ األملٍٗككًٕ ر كك      

ٖوُٕ وَ لىةي املري ور اليت ك ٌت شبًب  يف إحداو وعوالع تتمةكٛ ; فّكلا   

املعككدُ وريكك حو لإلٌصكك ُ يف حٗ تككْ الٕٗوٗككٛ أ ٖٕٔ ككد يف وعةككي وقتٍٗ تككْ ; فعمككٜ  

ٍٗكًٕ يف تومٗكا املكأكٕتع ٔاملعكرٔب ع أ كىك       شبٗن املث ه : تصت دً رهك ٟ  األمل 

ٍٖتعر األملًٍٕٗ يف صٍ ىٛ املعرٔب ع الو زٖٛ ٔالعريااع أ ٍٖٔتعر بعكون ككبا   

ٌكك٘ ال ككبخ ٔال ّكك٘ أ األوككر الككلٙ ٖعىككن ىمككٜ تمٕٖكك   عكك ً ٔظككراي  ايف صككٍ ىٛ لٔ

 اإلٌص ُ بّلا املعدُ .

 مقدمة

 د. عبد احلكيم طه قنديل
فرع جامعة امللك  -تاذ بكلية العلوم أس

 عبد العزيز باملدينة املنورة
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 - عدُ األملٍٗكًٕ  ى ملًٗ  بتمٕو وٗ ٓ العري ٔال ع ً  -ٔهد ازواو اتِتى ً 

بعون ومخٕظ ; ٌتٗجٛ مل  ملصْ العمى ٞ وَ زٖ وٚ وط روٚ يف رشٕخ العالهكٛ الكيت   

تربط با ِلا املعدُ أ ٔبا ىدو وَ األضكرار الريكخٗٛ أ ٔالكيت ر ك  ٖريك ي بّك        

 اإلٌص ُ ىٍدو  ٖ اكي األملًٍٕٗ يف ازبصي أ ٖٔرين إ  ال اكٗس اسبر ٛ .

ًٕ لككٗض وٕضككًٕى   دٖككًدا أ ٔإ كك  ككك ُ وككَ     ٔوٕضككٕد وراشككٛ اٗككٛ األملٍٗكك   

ً ىٍكدو  اهك ُ ِكلا املعكدُ بكبع       1976املٕاضٗع املّىٛ  ًدا اليت لثاع وٍل ى ً 

 . Dialysis encephalopathy: ور  ) املخ الدٖ ه (  تصىٜ اليت العريبٗٛ اتض راب ع

ٔزاو ِككلا اتِتىكك ً ىٍككدو  رب ككت كككثا وككَ الدراشكك ع ىالهككٛ ِككلا املعككدُ     

اللِين العٗ ٕخ٘ أ املعرٔف  العرٔو  ر  املعرٔفٛ أ الدو غ تدِٕر اب عب ض ر

 ب شي : ور  السامير ) السِٗىر ( .

Alzheimer,s disease, ( candy et al, 1986; crapper et al., 1973,1976 ) 

Kawahara et al, Zatta et al 1988; strunecka and patocka and patocka, 1999 ) 

صمٛ لٔ ىالهٛ األملًٍٕٗ  ر  ) األلسمير (   دنو ىمْٗ  اه حٕه غا لُ الص

(  Strunecka and Patocka, 1999إ  بٛ ٔافٗٛ بعكد أ لوكَ ) شك ٌٖٕٗو  ( ٔزوٗمكْ )     

هد تحة  وَ وراشتّى  : لُ بع  التوااع املرضٗٛ ت تٍكتا وكَ األملٍٗكًٕ فقكط أ     

ملًٍٕٗ وع الةمٕرٖكد ) وعقكداع   ٔلوَ وَ املركب ع املعقدٚ اليت تٍتا وَ تة ىن األ

لٌْ فٗى  ٖتعم  بأشب ي  اشتٍتجٍ  إ  ( Aluminofluoride complxces ) األملٍٕٗو٘ فمٕرٖد

ور  العرٔو اللِين العٗ ٕخ٘ : ) السامير ( فإُ فعن وعقكداع فمٕرٖكد ميوكَ    

 لُ متثن ى ون خ ر حقٗق٘ ٔهٕٙ لإلص بٛ بّلا املر  .

 ت بصىٗٛ األملًٍٕٗ أ ٔوَ  لك و  ٖم٘ :ٍِٔ ك وعوالع صخٗٛ لخرٝ اه ٌ

ىمكٜ لُ ٔظٗةكٛ لٔ    neuropsychologic testingوه الةخك  الٍةصك٘ العريك      -

( ر ك  تتكأثر يف    attentionهدرٚ الكلاكرٚ لمةك ٚ هريكاٚ األ كن ٔاتٌتبك ٓ )      

 ( . Behrmanاألفراو وع زٖ وٚ ودخٕه األملًٍٕٗ يف ازبصي ) 

 اإلص بٛ ب ألورا  العريبٗٛ . -

 رر ازبمد .تط -

 ( . Stewart, 1988اتض راب ع املعدٖٛ املعٕٖٛ )  -
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 ( . Venugopal and Luckey, 1978إى هٛ الٍىٕ )  -

ِع ظٛ العة ً : ف ألملًٍٕٗ هد ٖثبط متعكدُ العةك ً أ فومىك  زاو وعكده      -

 لك إ  زٖ وٚ احتى ه كصر العةي يف ٔهت وبور  لوٝ لألملًٍٕٗ التعر 

 (Mjoberg . ) 

 تراكي األملًٍٕٗ يف  صي اإلٌص ُ . ٖصببّ  هد لخرٝ صخٗٛ لضرار ٍِٔ ك -

ٌٔتٗجككٛ لٕهككٕف العمىكك ٞ ىمككٜ زٖكك وٚ الريككمٛ بككا وعككدُ األملٍٗككًٕ امل اكككي يف      

ازبصكي ٔاألضكرار الريككخٗٛ املكلكٕرٚ لىككالٓ ; فقكد ادبّكت كككثا وكَ الدراشكك ع       

ٛ ٔاألحب و حنٕ وعرفٛ و  تصّي بْ لٔاٌك٘ ال كبخ ٔال ّك٘ أ ٔخ صكٛ تمكك املريكٍٕى      

وَ األملًٍٕٗ يف تمٕٖ  ال ع ً ٔالعراي بْ أ ٔوَ ثي زٖك وٚ وكدخٕه ِكلا املعكدُ يف     

 ,Poe and Leberman)  وبور ٔهت يف الدراشٛ ِلٓ بدلتْ ٔهد أ فْٗ ٔتراكىْ ازبصي

1949 & Beal et al 1932      ) ُٕ( أ ٔتبعّ  ىدو وكَ الدراشك ع أ إ  لُ لةكت ) تٍك ك

( اٌتبكك ٓ البكك حثا ٔالدارشككا إ   Tennkone & Wickraman yake, 1987aٔزوٗمككْ ) 

ٔ لك ىٍكدو    أ ولِن بعون األملًٍٕٗ وعدُ ذبرر يف تسٖد لُ ظأٌّ  وَ ىٕاون ٔ ٕو

يف امل ٞ وكَ لٔىٗكٛ ال كبخ املريكٍٕىٛ وكَ      ه و  بدراشٛ لتقٗٗي وعده تصري األملًٍٕٗ 

       ً يف املك ٞ   ِلا املعدُ أ حٗك  لظّكرع ٌت ٟجّىك  : زٖك وٚ خرافٗكٛ يف تصكري األملٍٗكٕ

 ) ج املمُٕٗ يف املوم٘ يف ِلٓ األٔىٗٛ أ ٔ لك يف ٔ ٕو الةمٕرٖد ] تركٗس ٔاحد  سٞ

تركٗس األملًٍٕٗ يف ٔ كٕو   ارتةع فقد أ ( 3 اهلٗدرٔ ٗين ) الرهي ( ٔىٍد1ppmً ( ) ف

ج ف ً ( لٙ  200ج ف ً إ   0.2الةمٕرٖد يف خاله ىعر وه ٟ  بعكد الومٗك ُ وكَ )    

 ( ضعا بعد غمٗ ُ لٕهت ل ٕه . 3000( ضعا ٔإ  )  1000بسٖ وٚ متثن ) 

( هكد لىك وا    Tennkone & Wickraman yake, 1987aا ) ٔبك لرغي وكَ لُ البك حث    

التجربٛ ورٚ لخرٝ أ ٔ كرا بأُ هٗي ال اكٗس الع لٗٛ  ًدا ك ٌت خ أ أ إت لُ 

ٖ  لٔاٌ٘ ِلٓ الدراشٛ هد ظجعت الوثاَٖ لدراشٛ تمٕو امل ٞ ب ألملًٍٕٗ أ ىَ  ر

 Tennkone ) ٔالةمٕرٖد األمح   غٗ ي لٔ ٔ ٕو يف األملًٍٕٗ وَ املريٍٕىٛ ال بخ ٔلٔىٗٛ

et al. 1988; Watanabe and Dawes, 1988; rao and Radhakrishnamurty, 1990; 

Matusushima et al. 1990 and Moody et al, 1992  ( ٛٔوراشٛ تمٕو األ عى )Baxter et 

al, 1988; Rao and Radhakrishnamurty, 1990; Liukkonen-Lilja and Piepoonen, 1992 

and Seruga et al, 1994 . ) 
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ولت مجٗع ِلٓ الدراش ع ىمٜ لُ لٔاٌ٘ ٔلٔىٗٛ ال بخ املريٍٕىٛ وَ األملٍٗكًٕ  

 وَ ظأٌّ  لُ تصّي يف تمٕٖ  األ عىٛ ٔاألظربٛ بّلا املعدُ .

 داوّ  بعون كبا يف املىموٛ ٔحٗ  إُ ِلٓ األٔاٌ٘ ٔاألٔىٗٛ ٍٖتعر اشت

العربٗٛ الصعٕوٖٛ أ ٔتتٕا د بأظو ه وتٍٕىٛ وَ وري ٌع ىدٖدٚ تتمةٛ املٍعكأ أ  

  ٞع ِلٓ الدراشٛ ملعرفكٛ وكدٝ تمكٕو املٗك ٓ املصك ٍٛ يف ِكلٓ األٔىٗكٛ بك ألملًٍٕٗ أ         

ٔتقدٖر وكدٝ ازبرىك ع الٕٗوٗكٛ وكَ األملٍٗكًٕ الكيت ذنتىكن لُ ٖتعكر  هلك  اإلٌصك ُ           

ت دً ِككلٓ األٔاٌكك٘ لتخطككا املعككرٔب ع الصكك خٍٛ أ لٔ دبّٗككس األ عىككٛ  ىٍككدو  ٖصكك

 فّٗ  .

أ وراشكٛ   تٍعكر (    1987) زلمك٘   1987ٔهد ولت وراشكٛ لٔلٗكٛ ل رٖكت ىك ً     

ىمٜ ىدو همٗن وَ لٔاٌ٘ ال بخ : لُ ذبرر األملًٍٕٗ وَ ِلٓ األٔاٌك٘ كك ُ تتمًةك     

ٞ املق ر با تراكٗس غا بعون كبا أ حبٗ  ترأحت تراكٗس األملًٍٕٗ يف امل 

 ج ف ً ( . 18ه بمٛ لمقٗ ط أ إ  تراكٗس ) 

(  49اشكككت دً يف ِكككلٓ الدراشكككٛ ىكككدو وكككَ لٔاٌككك٘ ال كككبخ ) 

( إٌكك ٞ  23تتمةككٛ األحجكك ً ٔاألٌككٕاد أ ٔوككَ صككٍ ى ع تتمةككٛ )   

( إٌكك ٞ   22 دٖككًدا   تصككت دً هبككن إ ككراٞ ِككلٓ الدراشككٛ أ ٔ )      

 ٔهت ِلٓ الدراشٛ .هدمًي  أ ك ٌت تصت دً لم بخ حتٜ 

غصمت مجٗكع األٔاٌك٘ هبكن العكرٔد يف إ كراٞ التجك ري  ك ٞ        

 الريٍبٕر الص خَ أ ثي غصمت  ًٗدا لخًاا ب مل ٞ املق ر .

وكككن ( أ ٔوكككَ ل كككن املعككك ٖرٚ  500ك ٌكككت شكككعٛ لصكككور إٌككك ٞ تتجككك ٔز همكككٗاًل ) 

 ون ( وَ امل ٞ املق ر . 500القٗ شٗٛ أ فقد ٔضع يف كن إٌ ٞ ) 

ا السوَ ىمٜ كىٗٛ األملًٍٕٗ املتخررٚ وَ  دار كن إٌ ٞ أ فقكد  ٔلدراشٛ تأث

ون ( وَ كن إٌك ٞ وكَ ٔهكت ٌق كٛ الومٗك ُ أ ٔيف       10ىٍٗ ع ) كن ىٍٗٛ  3لخلع 

وهٗقٛ ( أ ٔضعت كن ىٍٗٛ  120أ  90أ  60أ  30أ  15لزو ُ تتمةٛ ) صةر أ 

لٍٗ ٖكك  يف هٕارٖر صواٚ وَ البالشتٗك أ وع إض فٛ ه رٚ ٔاحكدٚ وكَ محك  ) ا   

( لطكى ُ ىكدً ترشكو املعكدُ ىمكٜ  كدار القك رٔرٚ أ ٔحةةككت         ANALARاملرككس  

 ِلٓ العٍٗ ع يف الثال ٛ لٕهت إ راٞ التخمٗالع الوٗىٗ ٟٗٛ .

الطرق المعملية 
والمووووووووووووووووووووواد 
 والعينوووووووووووووووووا 
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ٔلقد مت هٗ ط تركٗس األملًٍٕٗ يف كن ىٍٗٛ ىَ  رٖ  اشت داً  ّ ز هٗ ط 

( ىَ  رٖ   Elmer Atomic Absortion Spectrophotometer ٗا اتوتري ص اللرٙ ) 

 ( . Flame System, N20/ C2H2-Airٌة ً الععمٛ ) 

تكككده الٍتككك ٟا ىمكككٜ لُ تركٗكككساع األملٍٗكككًٕ يف ىٍٗككك ع املككك ٞ  

املأخٕ ٚ وَ مجٗع لٔاٌ٘ األملٍٗكًٕ املصكت دوٛ يف ِكلٓ الدراشكٛ أ     

وهٗقٛ (   توكَ ه بمكٛ لمقٗك ط     30وَ بداٖٛ ٔهت الومٗ ُ ٔإ  ) 

وهٗقككٛ ( وككَ الومٗكك ُ بككدل    60 ( أ ٔلوككَ بعككد )  1)  ككدٔه رهككي  

ذبككرر األملٍٗككًٕ وككَ  ككدر األٔىٗككٛ يف املكك ٞ أ ٔككك ُ شككمٕك ِككلٓ    

األٔىٗككٛ يف ذبرٖككر األملٍٗككًٕ وككَ املكك ٞ تتمًةكك  ; إ  إُ تركٗككساع     

وهٗقٛ (  90لمقٗ ط يف بع  العٍٗ ع بعد )  ه بمٛ توَ   األملًٍٕٗ

      َ  وَ ٔهت الومٗ ُ أ يف حكا حكررع األٔاٌك٘ األخكرٝ كىٗك ع وك

( فٗى  ىدا ٔىك ٞ   ppm 0.41ج ف ً ( )  0.41األملًٍٕٗ ٔصمت إ  ) 

ٔاحد حرر كىٗٛ كباٚ وَ األملًٍٕٗ أ فقد بمغ تركٗس األملًٍٕٗ 

( ضكعًة  ألىمكٜ    53يف ىٍٗ ع امل ٞ املأخٕ ٚ وكَ ِكلا الٕىك ٞ إ  )    

 هٗىٛ ٔصمت يف األٔاٌ٘ األخرٝ .

وكككَ زوكككَ الومٗككك ُ فكككإُ   وهٗقكككٛ ( 120ٔتكككده الٍتككك ٟا لًٖطككك  ىمكككٜ لٌكككْ بعكككد )  

املأخٕ ٚ وَ مجٗع األٔىٗٛ ; صواِ  ٔكباِ  أ  امل ٞ ىٍٗ ع يف األملًٍٕٗ تركٗساع

 هدميّ  ٔ دٖكدِ  ك ٌكت ه بمكٛ لمقٗك ط أ ٔتكرأس وتٕشكط ال كٗكساع فّٗك  بكا         

( ضكككعًة  ألىمكككٜ هٗىكككٛ تركٗكككس شكككجمت وكككَ     77ج ف ً ( لٙ ٔصكككن إ  )  0.31) 

 األٔاٌ٘ األخرٝ .

ٟا الدراشٛ : لٌّ  فٗى  ىدا ٔى ٞ ٔاحد أ فال تٕ د ىىًٕو  فرٔع ٔظّر وَ ٌت 

ٔاضخٛ با تركٗساع األملًٍٕٗ يف ىٍٗ ع امل ٞ املكأخٕ ٚ وكَ األٔىٗكٛ  اع األحجك ً     

 امل تمةٛ أ ٔكللك با األٔىٗٛ القدميٛ ٔاسبدٖثٛ .

 النتوووووووووووووووووووووووا  
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فٗى  ىدا ٔى ٞ ٔاحد فإٌْ ٖةّر وَ خاله الٍت ٟا : لُ ذبرر 

بريكٕرٚ   -ٞ املق ر وكَ  كدر األٔىٗكٛ املصكت دوٛ     األملًٍٕٗ يف امل 

ِٔكككلٓ الٍتككك ٟا تتٕافككك  وكككع ٌتككك ٟا )  أ ككككثًاا ٖوكككَ   - ى وكككٛ

( أ ٔوع   Tennkone & Wickramanayake, 1987a) ( تٍ كُٕ ٔزوٗمْ

 ٌتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك ٟا

وكَ   ٖةّكر  ٔكى  ( Matusushima et al, 1990 ) ٔزوالْٟ ( و تٗصعٗى  )

ٛ با كىٗٛ األملًٍٕٗ املتخررٚ الٍت ٟا : فإٌْ ت تٕ د فرٔع ٔاضخ

وككَ  ككدار األٔىٗككٛ ازبدٖككدٚ أ ٔبككا تمككك املتخككررٚ وككَ األٔىٗككٛ       

أ ٔتتٕاف  ِلٓ الٍتٗجٛ وع ٌت ٟا وراٖٛ ) لٕٗكٌَٕ لمج  (  القدميٛ

( حٗك    Liukkonen- Lilja and Pieponen, 1992ٔزوٗمكْ ) بٗبكٕتَ ( )   

 ٞ وَ األٔىٗٛ ٔاضخٛ با تركٗساع األملًٍٕٗ يف امل فرٔع تةّر  

 القدميٛ ٔازبدٖدٚ .

ٔكى  شب  لُ  كر يف الٍت ٟا ; فإُ شكمٕك األٔاٌك٘ يف ذبرٖكر األملٍٗكًٕ وكَ      

 درِ    ٖوَ ث بًت  أ ٔخب صكٛ وكَ  لكك الٕىك ٞ الكلٙ حكرر كىٗكٛ ككباٚ وكَ          

األملًٍٕٗ أ ِلٓ الة ِرٚ هد ٔ دِ  لًٖط  بع  الب حثا أ فعمٜ شبٗن املث ه ٔ د 

( لُ كىٗٛ األملًٍٕٗ املتخررٚ وَ ٔى ٟا ربتما كثًاا أ  Walton, 1989)  ) ٔالنت (

ٔلُ شمٕك الٕى ٟا يف ذبرٖر األملًٍٕٗ ك ُ تتمًة  بعون ككبا  كًدا أ كىك     

( ٔ كد   Rao and Radahkrishamurty, 1990لُ ) رٔ ( ٔزوٗمْ ) راوكرشكت وٕٗرت٘ ( )  

ع ف وكك  ذنككررٓ ٔىكك ٞ  خككر أ لضكك 4لُ ٔىكك ٞ ذنككرر كىٗككٛ وككَ األملٍٗككًٕ بقككدر ٖبمككغ 

ٖٔبدٔ لُ اتختالف يف شمٕك األٔىٗكٛ يف ذبرٖكر األملٍٗكًٕ وكَ  كدرِ  ٖعكٕو لصكاًل        

إ  ور ٛ ٌق ٞ املعدُ املريٍٕىٛ وٍْ األٔىٗكٛ أ لٔ إ  تركٗكو الصكبٗوٛ ) خمكٗط     

alloy ) تٍ كُٕ ( ٔزوالؤٓ )  ٔ د فمقد أ األٔىٗٛ ِلٓ وٍّ  ت كو اليت (Tennkone 

et el, 1988          لُ ذبرر األملًٍٕٗ وَ صكة ٟ  األملٍٗكًٕ الكيت تريكٍع وٍّك  األٔىٗكٛ هلك : )

تأثا ٔاض  ىمٜ كىٗٛ األملٍٗكًٕ املتخكررٚ وكَ الصكب ٟك املعدٌٗكٛ الكيت تريكٍع وٍّك          

( لُ كىٗكٛ   Rao and Radahkrishamurty 1990األٔىٗٛ أ فمقد ٔ كد ) رٔ ( ٔزوٗمكْ )   

 Al-Pb alloyرصك ص )  -ٛ وَ خمٗط لملًٍٕٗاألملًٍٕٗ املتخررٚ وَ الصب ٟك املريٍٕى

 المناقشووووووووووووووووووة
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( لضككع ف كىٗككٛ األملٍٗككًٕ املتخككررٚ وككَ الصككب ٟك املريككٍٕىٛ وككَ       6-4( تبمككغ ) 

( ىمٜ لٖٛ ح ه ; فإٌْ ٖةّكر لُ لٔاٌك٘ ال كبخ     Al-Mn alloy ) وٍجٍٗس-خمٗط لملًٍٕٗ

 ( alluminium alloy) املريٍٕىٛ وَ وعدُ األملًٍٕٗ أ لٔ وكَ شكب ٟك خمكٗط األملٍٗكًٕ     

ر   تمعو ؤًرا وًّى  يف زٖ وٚ ودخٕه األملًٍٕٗ يف  صي اإلٌص ُ أ ٔخ صٛ ىٍكدو   

دبّككس فّٗكك  املعككرٔب ع الصكك خٍٛ ٔاأل عىككٛ لككسوَ  ٕٖككن ىٍككد الككرهي اهلٗككدرٔ ٗين    

( أ  Tennkone et el, 1992املتع وه أ ِٔلا و  اه حْ لًٖطك  ) تٍك كُٕ ( ٔزوكالؤٓ )    

األملٍٗككًٕ الككيت تككدخن يف  صككي اإلٌصكك ُ   ( وككدٝ كىٗككٛ  2ٖٕٔضكك  ازبككدٔه رهككي )  

ىٍدو  دبّس وعرٔب ع ش خٍٛ يف األٔاٌ٘ املريٍٕىٛ وكَ األملٍٗكًٕ ; إ  ر ك  توكُٕ     

ورتةعككٛ  ككًدا أ خب صككٛ ىٍككدو  تكك ك تومكك٘ يف األٔىٗككٛ ملككدٚ  ٕٖمككٛ أ ٔت شككٗى  يف   

األٔىٗٛ الرو٠ٖٛ أ اليت ذبرر كىٗكٛ ككباٚ وكَ األملٍٗكًٕ أ ٔيف وثكن ِكلٓ األٔىٗكٛ        

إ   0.5ُ كىٗككٛ األملٍٗككًٕ الككيت تككدخن يف  صككي اإلٌصكك ُ ٖٕوًٗكك  تكك أس بككا )       فككإ

 0.9حجي ( أ ٔ لك ىٍدو  ٖصتّمك كٕبك ُ ) ٌريكا لك  ( يف الٗكًٕ أ لٔ )      16.55

( كٗمككٕ راً ; إ  لككٕ   20ومجككي ( ٖٕوًٗكك  لأل ةكك ه الككلَٖ تبمككغ لٔزاٌّككي )     33.1إ  

ذبرر كىٗٛ  اليت األٔىٗٛ يف  ّسع الع ِ٘ وَ تٍ ٔه األ ة ه وقدار لربعٛ لكٕاي

ٝ  العٕاوكن  ٔ كٕو  بدُٔ - فقط كباٚ وَ األملًٍٕٗ يف امل ٞ  وسٖكًدا  ذبكرر  الكيت  األخكر

% ( تقرًٖبكك  لمىقككدار امككدو وككَ هبككن خكك اٞ وٍةىككٛ    40ٖتجكك ٔز )  - األملٍٗككًٕ وككَ

الريخٛ الع ملٗٛ أ ٔوٍةىٛ األغلٖٛ ٔالسراىٛ الت بعٛ هل٠ٗكٛ األوكي املتخكدٚ أ فوىٗكٛ     

 7األملٍٗككًٕ املتخىمككٛ أ ٔالككيت ٖعكك و لُ ٖصككتٕىبّ  اإلٌصكك ُ لشككبٕىًٗ  هككدرع بككك )     

 ومجي ( لون ) كمجي ( وَ ٔزُ ازبصي .

( The Provisional Tolerable Weekly Intake (PTWI) as 7 mg per Kilogram body 

weight   (  

( Joint FAW/Who Expert Committee on Food Additives, 1989 ) 

ٖٔةككك   لُ كىٗكككٛ األملٍٗكككًٕ املتخكككررٚ يف املعكككرٔب ع اسبككك رٚ أ لٔ األ عىكككٛ  

( ;  2 ازبكدٔه رهكي )   اتّسٚ يف لٔاٌ٘ األملًٍٕٗ تتج ٔز بوثا القكٗي املكلكٕرٚ يف  

إ  وَ امتىن كثًاا لُ تتٕفر تمكك العٕاوكن الكيت تسٖكد وكَ وعكده ذبكرر األملٍٗكًٕ         

ىمكٜ   -ىٍد دبّٗس املعرٔب ع الص خٍٛ ٔاأل عىٛ امل تمةٛ أ ف لع ِ٘ ٔاألا ك 

ووجككي /  ككي  500ذبتككٕٙ ىمككٜ كىٗككٛ كككباٚ وككَ الةمٕرٖككد )   -شككبٗن املثكك ه 
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ووجي /  كي فمٕرٖكد يف الصكىك ( ِٔكلا      700-100فمٕرٖد ( يف الع ِ٘ أ ٔ ) 

ر   ٖسٖد وَ كىٗٛ ذبرر األملًٍٕٗ أ كىك    -كى  شب  لُ ور بٍ   -العٍرير 

لُ اخنة   الرهي ) اهلٗدرٔ ٗين ( لٔ زٖ وتْ وَ ظأٌْ لًٖط  لُ ٖعىن العىن ٌةصكْ  

 أ بن هد تسواو كىٗٛ األملًٍٕٗ املتخررٚ زٖ وٚ كباٚ يف ٔ ٕو الع وما وًع  .

( Tennakone et al, 1988; Baxter et al, 1988; Watanabe and Dawes, 1988; 

Moody et al, 1990; Matusushima et al, 1990; Raw and Radhakrishnamurty, 1990 ; 

Seruga et al, 1994 and Shuping, 1996 ) . 

ذبتككٕٙ ِكك٘ بٍةصككّ  ىمككٜ كىٗكك ع وككَ   فطككاًل ىككَ لُ بعكك  املككٕاو الولاٟٗككٛ   

 1800( ذنتكككٕٙ ىمكككٜ )  Lipton Eis Teeٍٗكككًٕ أ فعككك ِ٘ المبتكككُٕ بككك لمٗىُٕ ) األمل

ووجكي /ه (أ ٔىريكا العٍكو     53ٔىريا التةك س ذنتكٕٙ ىمكٜ )    ووجي / ه ( أ 

ووجي / ه ( أ ٔىريكا التةك س اهلٍوك رٙ ذنتكٕٙ      437اهلٍو رٙ ذنتٕٙ ىمٜ ) 

جكي / ه (  وو 910ٔالباٚ اهلٍو رٖٛ ذبتٕٙ ىمكٜ )  ووجي / ه ( أ  511ىمٜ ) 

 ( . Nagy, 1994 and Jobsووجي /ه ( )  70ٔ الو كٕت ىمٜ ) 

ٔشككمٕك األٔاٌكك٘ يف ذبرٖككر األملٍٗككًٕ وككَ  ككدرِ  بٕاشكك ٛ وكك ٞ الريككٍبٕر ) وكك ٞ  

اإلوداو امل ٟ٘ ( رنتمكا ككثًاا ىكَ ذبكرر األملٍٗكًٕ ب ملك ٞ املق كر أ ٔوك ٞ الريكٍبٕر          

تكٕٙ ىمكٜ ىٍريكر الةمٕرٖكد     ٖصتعىن ىك وٚ يف إىكداو املعكرٔب ع ٔال عك ً أ ِٔكٕ ذن     

لخرٝ أ األور اللٙ ٖعسز اف ا  ذبرر األملًٍٕٗ بوىٗ ع كباٚ تتج ٔز  ٔىٍ صر

( ىٍد اشكتعى ه وك ٞ الريكٍبٕر لتجّٗكس األ عىكٛ       2تمك امللكٕرٚ يف ازبدٔه رهي ) 

ٔاملعرٔب ع الص خٍٛ يف لٔاٌ٘ األملًٍٕٗ أ فمقد ٔ د ) لٗوٌَٕ ( ٔزوٗمْ ) ببٌَٕٗ ( 

 (Liukkonen- Lilja and Piepoonen 1992    لُ كىٗٛ األملًٍٕٗ املتخرر  ك ٞ الريكٍبٕر )

(  deionized Waterتةٕع كثًاا تمك املتخررٚ بٕاش ٛ امل ٞ املق ر وٍسٔد األٌٖٕ ع ) 

األملًٍٕٗ يف امل ٞ املق ر ازبسٞ يف املمُٕٗ أ ٔظن ِلا ال كٗس  تركٗس ٖبمغ   حٗ 

وهٗقكٛ ( أ يف حكا بمكغ     60ٌق كٛ الومٗك ُ ٔحتكٜ )    وهك ٟ  ( وكَ    10ث بًت  وكَ بعكد )   

ج ف ً (  15ج ف ً ( تقرًٖب  أ ٔارتةع حتٜ ٔصن إ  )  5 ) الريٍبٕر و ٞ يف ال كٗس

وهٗقٛ ( وَ ٌق كٛ الومٗك ُ أ ٔٔ كٕو ىٍريكر الةمٕرٖكد ٔالعٍ صكر األخكرٝ         60بعد ) 

املٕ كككٕوٚ يف وككك ٞ الريكككٍبٕر أ ٔيف متكككٕٝ األ عىكككٛ ر ككك  ٖعىكككن ىمكككٜ توكككَٕٖ        
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املركب ع املعقدٚ أ اليت تٍتا وَ تة ىن األملًٍٕٗ وكع الةمٕرٖكد أ ٔالكيت ذنتىكن لُ     

 ت ثر يف شالوٛ املخ .
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ٌتٗجككٛ لرشككٕخ العالهككٛ بككا اإلضككرار بكك ملخ ٔلوككرا  لخككرٝ     

ٔتركٗككس األملٍٗككًٕ يف وكك ٞ العككري ٔال عكك ً ; فككإُ ِككلا البخكك        

٘ ّٖككدف إ  : تقككدٖي تقٗككٗي وبككدٟ٘ ملككدخٕه األملٍٗككًٕ ملصككتّمو     

 املعرٔب ع الص خٍٛ أ املعدٚ يف األٔاٌ٘ املريٍٕىٛ وَ األملًٍٕٗ .

ٔهد اشكت دً يف ِكلٓ الدراشكٛ ىكدو وكَ لٔاٌك٘ ال كبخ ;  دٖكدٚ ٔوصكتعىمٛ أ          

 اع لحج ً ٔلٌٕاد تتمةٛ أ حٗ  متت وراشٛ تصري لٔ ذبرر األملًٍٕٗ وكَ  كدار   

 كن ٔى ٞ يف امل ٞ املق ر .

( يف العٍٗ ع املأخٕ ٚ بعد زوكَ ٌق كٛ    ppm ٔهٗصت تراكٗس األملًٍٕٗ ) ج ف ً

 وهٗقٛ ( . 120ٔ  90أ  60أ  30أ  15صةر أ  ) : السوَ وَ ف صمٛ ف اع يف الومٗ ُ

لٌْ   تتخرر كىٗ ع ككباٚ وكَ األملٍٗكًٕ يف مجٗكع العٍٗك ع       ٔولت الٍت ٟا :

وهٗقككٛ ( غككا ه بمككٛ لمقٗكك ط أ    30ٔ  15الككيت مجعككت وككَ زوككَ ٌق ككٛ الومٗكك ُ ٔ )     

فككإُ تراكٗككس األملٍٗككًٕ يف املكك ٞ املق ككر ترأحككت وككَ       وهٗقككٛ (  60وككَ بعككد )  ٔل

 وهٗقٛ ( . 120ج ف ً ىٍد  0.36تراكٗس غا ه بمٛ لمقٗ ط إ  ) 

ٔىمٜ ٔ ْ العىًٕ فإٌْ ٖةّر : لٌْ ت تٕ د فرٔع ٔاضخٛ با األٔىٗٛ القدميٛ 

ىىًٕوك    - ذبكرر  ٔازبدٖٛ أ لٔ با األحج ً امل تمةٛ أ ٔب لرغي وَ لُ األٔاٌ٘  

كىٗ ع كباٚ وَ األملًٍٕٗ أ إت لُ ِكلٓ الدراشكٛ تكٕح٘ بكأُ اٗكٛ األملٍٗكًٕ        -

 ال اكىٗٛ ميوَ لُ ذبدو وَ اشتّالك امل ٞ املوم٘ يف لٔاٌ٘ األملًٍٕٗ .

 وبعووووووووووووووووووووووووووود
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Summary 
 

As a positive correlation has been established between encephalopathy and other 

diseases and the concentration of aluminium in drinking water, and food, the aim of 

this investigation was to provide primary estimate of the intake of alluminium by 

consumers of hot drinks using aluminium cooking utensils.  

Various kinds and different sizes of cooking utensils (new and old) were used, 

the investigation was carried out to study leaching of aluminium  from each cooking 

utensils in distilled water. 

Concentrations of aluminium (ppm) were measured in samples withdrawn after 

boiling, at intervals of time (0, 15, 30, 60, 90 and 120 min.) 

The results indicate that no considerable amount of aluminium was liberated in 

the boiled water. The concentration of aluminium in all samples coollected after 0, 

15 and 30 min. were below detection limits, but after 60 min. they were ranged from 

ND to 0.36 ppm in distilled water. Except for one old cooking pan which released 

aluminium in slightly considerable amounts of aluminium (up to 33.1 ppm, at 120 

min.) 

Generally it appeared that there was no significant difference between the new 

and old cooking utensils, or between the different sizes. 

All tough the utensils generally were not leached considerable amounts of 

aluminum, but it is suggested that cumulative toxicity may be contributed from 

consumption of water boiled in aluminium utensils. 
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 ( 2 دٔه رهي ) 

 ًٍٕٗ اليت ٖقدر لُ ٖصتٕىبّ   صي اإلٌص ُ ىٍدو  ٖتٍ ٔه كٕبا وَ امل ٞكىٗٛ األمل

 ) ٌريا ل  ( املوم٘ يف ودو تتمةٛ يف لٔاٌ٘ األملًٍٕٗ املصت دوٛ يف ِلٓ الدراشٛ

 زوَ الومٗ ُ
 ودٝ تركٗس األملًٍٕٗ

 ج ف ً
كىٗٛ األملًٍٕٗ املصتٕىبٛ يف  صي 

 اإلٌص ُ ) جمي/ًٖٕ(

 - غا ه بمٛ لمقٗ ط 0-30

60 0.09-2.90 0.05-1.45 

90 0.22-21.70 0.11-10.85 

120 0.27-33.10 0.14-16.55 
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