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 رسالة المحرر 

 

ِالخامسِلمجلةِِِِسوفِنخصصِ (19ِِ-كوفيدوروناِالمستجدِ)لتفشيِفايروسِكِِبالنظرِ  الدوليةِللعلومِوالتكنولوجياِِِ"ريد"أ ِكلمةِالعدد

ِنماطِحياةِالبشر.أفيِِشامل ِِحدثِتغييرا ِأ،ِوالذيِِوالعابرِللقارات علىِهذاِالحدثِالمفاجئ

دِوِالماءِ،ِوقأنسانِعبرِالهواءِمصدرِاألوبئةِالتيِتنتقلِمنهاِلإلوالحشراتِوالقوارضِتعتبرِميكروباتِالطيورِوالزواحفِ

مرِأجراءِانتشارِوباءِكوروناِ،ِوهوِِمراض.ِويجتاحِالعالمِاليومِالهلعاألوبئةِومنِاألسلسلةِِإلِىنسانِعبرِالتاريخِاإلِتعّرضِ 

نسانِالتيِواجههاِاإلوبئةِِمراضِواألمثلةِكثيرةِفيِالتاريخِلألأ،ِوهناكِِانِلمِيحسبِلهِأّيِحسابنساإلِِنِّألِِباغتا ِطبيعي،ِولكنهِم

وبئةِعبرالدولِِنهاءِتفشيِالطواعينِواألنِيكتشفِالعلجاتِواللقاحاتِإلأِوقتلتِمليينِالبشرِقبلِخللهاِتحدّياتِصعبةِجدا ِ

 والقارات.

يرا،ِوالحمىِِوعلىِمدىِالتاريخِهناكِعشرةِأوبئةِخطيرةِواجهتِالبشريةِهيِالطاعون،ِوالجذام،ِوالجدري،ِوالزهري،ِوالكول

ِِنسانِتمكنِمنِالحدِّوفيروساتِكورونا،ِولكنِاإل نفلونزاِالطيور،ِوااليبوال،ِوشللِاألطفال،ِوجنونِالبقرإلصفراءِالملريا،ِوا

ِنهاءِخطورتها.إمنهاِو

نهاِغضبا ِمنِهللاِتواجهِالبشريةِاليومِوباءِكوروناِالجديدِالقادمِمنِالصين،ِويفسرِالبعضِالرعبِمنهاِعلىِأساسِدينيِكو

مؤاِِاآلخرِِالبعضِِتعالىِ،ِبينما ماِنشهدهِِِوِاقتصاديا،ِوهناكِمعلوماتِغيرِمؤكدةِتقولِبأنِّأمراتيا ِِيفسرِسارسِوكوروناِتفسيراِ 

ِ برياء.لوجيةِِللفتكِبمليينِالضحاياِاألاليومِهوِحربِبيو

هِاإلنسان،ِأوِمنِخللِتحركاتِمذيِصمِّتفسيرِاألمراضِالناشئةِوالكوارثِالوبائيةِمنِخللِالتغييرِالبيئيِالمتهورِالِوقدِتمِّ

كلتِاألوبئةِةِوالمضاداتِالحيويةِواللقاحاتِألدويوبئة،ِولوالِاألونقلهِللفايروساتِوالمكروباتِواأللىِآخرِإنسانِمنِمكانِاإل

ِدويةِواللقاحاتِالحيويةِالمضادة.تكارِالشركاتِالعالميةِلصناعةِاألالعالمِعلىِالرغمِمنِاحِكلِّ
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تلالتِتتنوعِبينِوالمعروفِأنهاِتسببِاع،ِوساتِالتيِتصيبِالثدياتِوالطيورفيروساتِكوروناِفصيلةِكبيرةِمنِالفيرِتعد ِ

ِ)ِِأكثرالزكامِوأمراضِِ ِالتنفسية ِاألوسط ِالشرق ِاإلMERS-CoVحدة،ِمثلِمتلزمة ِ،ِومتلزمة )(ِ ِالحاد ِالرئوي -SARSلتهاب

CoV 2019ِ،ِ"المرضِالتنفسيِالحادِالمرتبطِبفيروسِكوروناِالمستجد2019ِِ(ِ.ِوتمِتحديدِفيروسِكوروناِجديدِفيِعام"

طلقتِمنظمةِالصحةِِأتحديدهاِلدىِالبشرِمنِقبل.ِوقدِِ.ِوي مثّ لِهذاِالفيروسِسللةِجديدةِلمِيسبقالصينيةِِفيِمدينةِووهان

 Vi= virusِ،D= diseases ِ،19 = appearance in،ِ(COVID- 19 ِCo=corona ) العالميةِعلىِالفيروسِالجديدِ)

2019) 

ِ

ْصد ر،ِويعنيِذلكِأنهاِتنتقلِبينِالحيواناتِوالبشر.ِوتوصَّلتِاالستقصاءاتِالمستفيضةِإلىِِِوتعد ِ ي وان يّةِالم  فيروساتِكوروناِح 

ِفيروسِ الصينيةِالبريةِِِالمسببِلمتلزمةِااللتهابِالرئويِالحادِالوخيمِ)سارس(ِومصدرهِخفافيشِحدوةِالحصانِكوروناِأنَّ

ِتباعِفي  منِعشرينِدولةِقبلِاحتوائهِعالمياِِأكثر،ِوانتشرِفيِالصينِمعِالعدوىِإلىِِنسانالسوقِ،ِوتحملِفيروس اِينتقلِلإلِِالتي

.ِ

ِمنِأ ِوينتشرِالعديد ِإلىِالبشر. ِالسنام ِالمسببِلمتلزمةِالشرقِاألوسطِالتنفسيةِانتقلِمنِالجمالِالوحيدة ِفيروسِكورونا ما

ِتِكوروناِالمعروفةِبينِالحيوانات،ِولمِت صيبِالبشرِبعد.فيروسا

اِتنفسيةِوالحمىِوالسعالِوضيقِالنفسِوصعوباتِفيِالتنفس.ِوفيِالحاالتِاأل ِكثروتشملِاألعراضِالشائعةِللعدوىِأعراض 

ِىِالوفاةِ.لتهابِالرئويِالحادِ،ِوالف ش لِالك ل وّي،ِوحتلتهابِالرئوي،ِومتلزمةِاإلشدةِ،ِقدِتسببِالعدوىِاإل

نسانِفيِِإلفِأ33ِمنِِأكثردىِلموتِأشرِولفِمنِالبأ700ِنِِحتىِاآلِ(19ِ–كوفيدِِوروناِالمستجدِ)فايروسِكِصابأولقدِ

190ِمنِِأكثروهوِينتقلِاليومِبسرعةِفيِِ،مريكيةسبانياِوالوالياتِالمتحدةِاألإيطالياِوإيرانِوِإمنِالصينِوغضونِشهرِواحدِ

ِواإِل ِالدولِالعربية ِومنها ِفيِِ.سلميةدولة، ِألولِمرة ِالعالم ِواإلوشهد ِاإلالتاريخِتعطيلِكاملِللحياة للبشرِفيِِِجباريةقامة

والسيطرةِعليهِفيِزمنِِماعيةِوسياسيةِفيِحالِعدمِايقافهاقتصاديةِواجتِا ِنِيسببِهذاِالوباءِكوارثأالمنازل،ِومنِالمتوقعِ

ِقريب.

ِِِِ،يِمعدلِاالنتشارِعندِالزمنِصفرأRِِِِ 0سيةِوالذيِيرمزِلهِخذِشكلِدالةِأ ِأمعدلِانتشارِالفيروسِيِنِّإالطبيِفحصاءِوبلغةِاإل

هذاِالرمزِجراءاتِصحيةِلمنعه،ِوإيِأةِضدهِودونِنسانيإيِمناعةِألِاالنتشارفيِبدايةِالمرضِوبدونِخرِهوِمعدآوبكلمِ

ِكانِالـِإوِ،ليهمإالمرضِِنِينقلِ أشخاصِالذينِيمكنِلمريضِواحدِيوضحِحسابِعددِاأل ِيعنيِقلِمنِواحدِأ0Rِذا نِِِأفهذا

ذاِكانِِإماِأفيِحياتناِولكنِبشكلِمتوازنِ،ِوِفيعنيِسيكونِموجوداِا،ذاِكانِيساويِواحدإوِ،وينتهيِالمرضِسوفِيضمحلِّ

ِمتفشيا .ِوأيعنيِِِِكبرِمنِواحدِفهذاأ ِاأل ِوضحتِِأنهِيسببِوباء  ِتزايدِوتضاعفأسيةِِالدالة ِالمرضِفي ـِِإوِِ،ن ِال ِتأصبح0Rِِنِقيمة
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ماِقطعهاِبعدِمأوفيِكلِمرةِيقطعِالفيروسِمسافاتِِِِ،يامِالسابقةضعافِونصفِفيِاألألىِِثلثةِِإيِتضاعفِِأ3.5ِِِِ-1.5ماِبينِِ

نِالمجتمعاتِالفقيرةِالرعايةِالطبيةِالعاليةِمنِدوغنىِوذاتِالفيروسِاختارِبالبدايةِالدولِاألنِإِخرىاأل،ِوالملحظةِبالسابق

ِقدرعلىِاكتشافِالمرضِبينِمواطنيها.ِغنىِهيِاألنِالدولِاألأعلىِافتراضِ

بانتظام،ِوتعقيمِالسطوح،ِوتغطيةِِِبالماءِوالصابونِِدةِللوقايةِمنِانتشارِالعدوىِالنظافةِفيِغسلِاليدينوشملتِالتوصياتِالموحِّ

باإلضافةِإلىِتجنبِمخالطةِأيِشخصِتبدوِعليهِأعراضِِِ،العطس،ِوطهيِاللحومِوالبيضِجيد ِاوِالفمِواألنفِعندِالسعال

ِاإلصابةِبمرضِتنفسي،ِمثلِالسعالِوالعطس.

وتمِتصنيفهِبدرجةِالجائحةِالذيِتجاوزِالوباءِوخرجِعنِِ،وحسبِتقاريرِمنظمةِالصحةِالعالميةِفقدِتوسعِانتشارِهذاِالوباء

 السيطرة.ِ

ضعِنقاطِكشفِالحرارة،ِواختباراتِقسرية،ِوتعليقِووأجبرِانتشارِكوروناِعلىِنطاقِعالميِالدولِعلىِإغلقِحدودها،ِو

ِللفرحِِ ِالتجمعات ِالسفر،ِوإلغاءِفعالياتِعديدة،ِومنع ِالجوية،ِوالبحريةِوالبرية،ِومنع ِالجمعةِِالرحلت ِبماِفيهاِصلوات والحزنِ،

والعمرةِومنعِزيارةِاألماكنِالمقدسةِواألماكنِالسياحية،ِومنعِالتجول،ِوتنظيفِأزيارةِالكعبةِالشريفةِللصلةِِإيقافِِِِ،والجماعة

صيدلياتِلعابِومراكزِالتسوقِيستثنىِمنهاِالالمقاهيِوالحدائقِالعامةِومدنِاألوتعقيمِشوارعِومرافقِالمدن،ِوغلقِالمطاعمِو

صاالتِوملعبِالرياضةِوتعليقِِغلقإخر،ِوآمترِبينِزبونِو1.8ِوإبقاءِمسافةِومحلتِاألغذيةِمعِمراعاةِتعقيمِاألدواتِ

ِوالنساءِوالحواملِوعفاءِذويِاألإنشطةِالرياضية،ِواأل ؤسساتهمِ،ِمراضِالمزمنةِمنِالعملِفيِمصحابِاألأعمارِالكبيرة

ليوميِمنِالمعقماتِنتاجِايِبعضِمؤسساتِالدولة،ِومضاعفةِاإلوقاتِالعملِفأزل،ِوتقليصِلىِالمناإوتحويلِالعملِالوظيفيِ

ِوت ِاأوالمطهرات، ِالخزين ِومين ِوالدواء، ِالغذاء ِمن ِوتشريعاتِوفرضِغراماتِعلإالستراتيجي ِقوانين ِالمخالفينِصدار ى

ِللتعليماتِومروجيِاإل ِومساعدة ِبصحابِاألأشاعات، ِالضرعفاءهمِمنِإعمالِالحرة ِأيجاراتِلواإلائبِالحكومية شهر،ِعدة

جامعاتِبسببِغلقِالِ،عدىِالتعليمِعنِب ِإلدواتِالتعليمِألىِالخارج،ِوتحويلِإموالِواطنينِمنِدفعِضريبةِتحويلِاألعفاءِالمإو

ِالتنفسِالمحلية،ِوتسابقِالجامعاتِواأوالمدارس،ِوالبدءِبتصنيعِ ولقاحاتِضدِويةِدألمراكزِالبحثيةِالطبيةِفيِتطويرِجهزة

جلِاالعتناءِبمرضىِالحجرِالصحيِِأغاثيِوزيادةِعددِالمتطوعينِمنِِصحيِواإلالفِالعمالِفيِالقطاعِالآالفيروس،ِوتوظيفِِ

ِوالمصابينِ.ِ

(،19ِِ-تمعِلمواجهةِفيروسِكوروناِالمستجدِ)كوفيدكماِظهرتِفيِعددِمنِدولِالعالمِمبادراتِمجتمعيةِتعكسِتكاتفِالمج

تحتِتصرفِالحكومةِِقِوالمبانيِوالعماراتِوالمنتجعاتموالهمِوأملكهمِمنِالفنادأعلنِعددِمنِرجالِاألعمالِوضعِإمنهاِ

ِِ.منِانتشارهِِولدعمِالدولةِفيِمواجهتهاِضدِهذاِالفيروسِالعالميِوالحدِِِّ،منِأجلِاستخدامهاِفيِعملياتِالحجرِوالعزلِالصحي
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سطح،ِوتوقفِِمنِلمسِكلِّالتوجسِِأصبحشيءِفيِالعاداتِاليومية،ِوِيرِكلِّوتغتِالمعركةِفيِالمجتمعِمعركةِوعي،ِأصبحو

لبسِِأصبحفعتِالثقافةِالصحيةِفيِالمجتمعِونفِوالفم،ِوارتحضانِولمسِاليدِللعينينِواألالتقبيلِبالوجهِواألياديِوالسلمِباأل

المطهراتِوالكحولِالطبيِوالنظافةِنمطِللحياةِظاهرةِيوميةِواعتياديةِواستخدامِالمعقماتِوِفرادالكفوفِوكماماتِالوجهِلأل

ِوبالعملِوفيِالبيت،ِوالعملِعلىِرفعِمناعةِالجسمِهوِسرِالوقايةِمنِالتعرضِللفايروس.ِ

لكيفيةِقضاءِالوقتِوخلقِِِفرادبداعِبعقولِاألةِعلىِنطاقِالعائلةِالصغيرةِوزادِاإلسريِّرِالحجرِالمنزليِأعادِالروابطِاألثيأت

ِكارِالجديدةِ،ِباإلضافةِلتقديرِالنعمِالمعتادِعليهاِوتقديرِالمنزلِواستغللِمرافقه.ِفاأل

عملِالمؤسساتِالحكوميةِوالخاصةِوخللِأسبوعينِفقطِمنِوالحياةِِِِناحيجاتِلضمانِاستمرارِمزمةِبدأتِالمعالومنِقلبِاأل

سلسلةِمنِالمؤتمراتِعلىِاإلنترنت،ِوأنجزتِالمنصات،ِوأطلقتِأكبرِعمليةِتعليمِِِعدمِالخروجِمنِالمنازل،ِفقدِعقدتِالصين

بمقدورهمِمتابعةِدروسهمِمنِِأصبحمليونِتلميذِوطالب،ِو200ِِمنِأكثرمعتِفيهاِرقميةِعرفتهاِالبشريةِحتىِاللحظة،ِوجِ 

ِيتلقىِالطالبِمنِخلفِالشاشةِالمعلوماتِالدراسيةِويستمرِالعامِالدراسي،ِوكأنماِالِوباءِفيِ بيوتهم،ِوبكفاءةِعالية،ِحيثِ

ِالخارج.ِ

راءِناطقينِمِعليناِباحثينِوعلماءِوخبخلقيِوالمبدئيِيحتِّاجبِالوطنيِوااللتزامِالعلميِواألالوِِنِّإوفيِظلِالظروفِالعصيبةِف

منِانتشارِالفايروس،ِوسوفِيتمِتخصيصِعددِخاصِلمجلةِِِةِمعِباحثيِالعالمِفيِالحدِّ هماالمِسِِ"ريد"أ ِبالعربيةِوفيِمنصةِ

تشارِيجادِعلجاتِجديدةِولقاحاتِوقائيةِللحدِمنِانإبحاثِعلميةِوعمليةِتعملِعلىِأدوليةِللعلومِوالتكنولوجياِلنشرِاِلِ"ريد"أ ِ

ِ.ِ(19ِ-كوفيدِوروناِالمستجدِ)فايروسِكلالوباءِالعالميِ

 .نسانيةِوطانناِواإلأهلناِوأنِيباركِفيِجهودكمِالطيبةِومسعاكمِالعلميِالبحثيِلخدمةِأوهللاِنسألِ

ِ
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ABSTRACT 

The quantities of aluminum (Al, Cadmium (Cd), nickel (Ni) and tin (Sn) were estimated in 

twenty samples of packaged dates imported from the Middle East and North Africa countries 

collected from the Malaysian markets in Selangor - West Malaysia. The  varieties include, Ajwa, 

Deglet Nour, Lulu, Mariami, Zahdi (two samples from different suppliers), Medjool, Mabroom, 

Khudri, Lamri, two unidentified species under trade marks ( nomades standard, palm dates), 

Safawi ( two samples from different suppliers), Khasouei, Khalas-Ihsa, fard, Roshdi, Mashrook 

and Rabbi .20 g of each sample was washed with 15 mL of deionized distilled water for 90 

second. Washing residues and washed date tissues were dried and digested by mixture of nitric 

acid and hydrogen peroxide (15:20). The effectiveness of water washing on the removal of 

residues of heavy elements accumulated on dates was measured by comparing the contents in 

both washing residues and date tissue after washing. where the effectiveness ranged from 9.35 to 

34% of the total content according to type of element. The study concluded that washing dates 

before direct consumption or manufacturing can play an important role in the removing some of 

the contents of heavy elements and reduces the health risk that can be caused to the consumer. 

  

Keywords:  washing residues, date fruits, heavy metals, washing activity, direct consumption  
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 الملخص

ة أالمعب    في عشرين عينة  من التمور (Sn)والقصديرNi)  (والنيكل (Cd) والكادميوم Al) ( لومنيومكميات عناصر األ تم تقدير

، غ  رم ماليزي  ا –ة ف  ي منةق  ة س  لنقور س  واق الماليزي   فريقيا والتي جمع  م م  ن األإوسط وشمال الشرق األالمستوردة من دول 

، خض  ري، م  دجول ،مب  روم ،زهدي )عينتين م  ن مص  درين ميتلف  ين  ،مريمي ،لؤلؤ ،دقلة نور ،تية: عجوةوتشمل الفصائل اآل

عين  ات لراب  يب باإلف  افة ، مش  رو ، رشدي، فرد، حساءخالص اإل، خصوي، مصدرين ميتلفين صفوي )عينتين من ، المري

 ا  جرام    20تم غس  ل  ،  Nomads  standard)  وpalm dates  ( تيةف تباع تحم العالمات التجارية اآلغير معروفة التصني

المغسولة جففم نسجة التمر أكال من ناتج الغسيل و بثانية 90يونات  لمدة ر منزوع األمليلتر من الماء المقة   15من كل عينة م 

زالة بقايا إم قياس فاعلية الغسل بالماء على زت 20:15وبيروكسد الهيدروجين بنسبة ضمها بواسةة خليط حامض النيتريك وتم ه

س  ل حي    نس  جة التم  ور بع  د الغأحتوياتها في كال من ن  اتج الغس  ل وقارنة مالمتراكمة على التمور عن طريق م العناصر الثقيلة

س  ل التمورقب  ل ن غأإل  ى % من المحتوى الكلي حسب نوع المعدنب وخلصم نتيج  ة البح    34لى إ 35ب9 تراوحم الفاعلية من

ل  ل م  ن األف  رار في التيلص من بعض محتويات العناصر الثقيلة ويق ا  مهم ا  ن يلعب دورأمكن و التصنيع ي  أاالستهال  المباشر 

 ن تلحق بالمستهلكب  أالصحية التي يمكن 

 ببقايا الغسيل، ثمار التمر، المعادن الثقيلة، فاعلية الغسل، االستهال  المباشر: الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal for Science and Technology (AIJST) VOL: 3, NO 5, June 2020 

 

 
 12 

ARID International Journal for Science and Technology (AIJST) 

 
 

 

1.Introduction:  

For the past few decades, higher plants are used as bio-monitors of heavy metals pollution in 

the environment [1]. The date palm has been reported as a bio-monitor for heavy metal 

contamination [2,3]. Many studies from the Middle East have confirmed the presence of 

significant quantities of heavy metals in date fruits [3,4,5]. Essential heavy metals play a 

significant role for maintaining health [Anonymous. 2000].  However, non-essential heavy 

metals like, Cadmium (Cd), Lead (Pb), Nickle (Ni) and chromium Cr, are non-biodegradable 

thus, these metal elements can deposit in various body organs which possess a great threat to the 

human health [6,7]. Heavy metals emission of from natural sources, industrial activities and 

vehicles may cause deposition of heavy metals on the surface of the fruits and vegetables and 

might seriously harm human health e.g. neurological disorders, intrauterine growth retardation, 

decrease in immunological protection [ 8]. hence, regular monitoring programs of heavy metal 

contamination in food stuff were mainly centered for decades in developed countries [9]. Several 

analytical techniques such as atomic absorption spectrometry (AAS), inductively coupled 

plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES), inductively coupled plasma-mass 

spectrometry (ICP-MS), neutron activation analysis (NAA), differential pulse anodic stripping 

voltammetry (DPASV), energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF) etc. have been employed 

for the determination of trace metals in different environmental samples [10]. Graphite flam 

atomic absorption spectrophotometer (GFAAS) was used for quantifying the heavy metal 

contents in date fruit samples in the present work as it is, sensitive, accurate, highly selective and 

cost effective. There are many studies on investigating the heavy metals in date fruits; Mineral 

Ion Contents of seeds of Bahraini date palm were determined by [11] Evaluation of Sewy date 

palm cultivars irrigated by both treated wastewater and Nile water was studied by [12]. Heavy 
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metals in the date fruits collected from different locations of Riyadh was studied by [2], the study 

reported a significant effect of washing date fruits on Pb and Cd contents. Growth and heavy 

metals uptake by date palm grown in mono-and dual culture in heavy metals contaminated soil 

was determined using AAS [13]. In  a comparative study conducted by [3], concentrations of 

some trace elements ; Silver (Ag), Aluminum (Al), boron( B), barium  (Ba), cadmium (Cd), 

copper  (Cu), chromium (Cr), Iron (Fe), nickel (Ni), lead (Pb), selenium (Se) and zinc (Zn) in the 

date palm fruits and their washing solutions were investigated in the residential and urban 

locations of Jeddah. The levels of these elements were found to be greater in the urban site than 

in the residential one, increasing with the harvest time. The study showed that date palm has a 

strong potential for environmental biomonitoring. In the study conducted by [14], concentrations 

of calcium(ca), magnesium (Mg), iron (Fe), copper (Cu), and lead (Pb) in palm oils (Elaeis 

guineensis) at various steps of the purifying process were determined using microwave digestion 

and ICP-MS analysis. determination of some trace elements as pollutants in date fruits and 

agricultural soils at Zilfi area was carried out by [15]. The concentrations of the elements in soil     

were   found    as    follows:    Ag    (0.7-42)    , Al(1628.7-6264.5), As(40-59.8), Bi(0.02-0.1), 

Cd(0.08-4.2), Co(1.1-11.5), Cr(19.2-126.2( ppm),while, the concentrations in date  fruits  were  

found  as  follows:  Ag (0.3-1.2) , Al(24.6-152.9), As(4.3-6.5), Bi(0.004-0.008), Cd(0.03-0.2), 

Co(0.03-1.6),and Cr(4.1-15.5).The concentrations of the elements were lower in washed date 

samples than unwashed ones. In the study carried out by [16] on date fruit samples from the type 

Segae, washed and unwashed samples were analyzed for metal contents using flame photometry 

inductivity coupled plasma and atomic absorption. The study revealed that the dates have 

considerable contents of Fe and Mn which are important to human health. The toxic elements 

like As, Cd, Ni and Bi was found to be less in washed samples compared to unwashed samples. 

The aim of this study is to study the effect of washing on heavy metals contents in packed 

imported date fruits sold in the Malaysian supermarkets.                                                              
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2-Materials and methods: 

2.1 Instruments and chemicals 

 The equipment used comprised the Agilent AA200 atomic absorption spectrometer (AAS) 

with Zeeman background correction system equipped with graphite furnace (GTA 120) and 

an auto sampler (PSD 120).  Also used were   hollow cathode lamps   for Cd (228.8 nm and 

slit 0.5 nm), Ni 352.5 nm slit 0.2nm), Al (257.4 nm slit 0.5 nm) Sn (286.3 nm slit 0.5 nm). 

The instrument was operated following the manufacturer’s instructions. atomic signals were 

measured in peak aria mood. The working standard solutions (100ppm) were prepared using 

1000 ppm stock standard solutions (purchased from Sigma-Aldrich) using 0.05M analytical 

grade nitric acid (supplied by Merck, KGaA, Germany) and deionized distilled water. 

Moreover, palladium (II) nitrate (from Merck, KGaA Germany) and ascorbic acid (supplied 

by Sigma-Aldrich) were used as modifiers during the sample analysis.  All containers and 

glassware were cleaned by sonicating into 20% nitric acid solution and rinsed with deionized 

water distilled (DDW) water prior to use.                                                                               

2.2 Sample collection.  

Twenty imported packet date fruit samples were purchased from the local supermarkets in 

the state of Selangor in West Malaysia. These samples were namely Ajwa, Deglet Nour, 

Lulu, Mariami, Zahdi (two samples from different suppliers), Medjool, Mabroom, Khudri, 

Lamri, two unidentified species under trade marks ( nomades standard, palm dates), Safawi ( 

two samples from different suppliers), Khasouei, Khalas-Ihsa, fard, Roshdi, Mashrook and 

Rabbi (Table(1)).            
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Table (1): characterization of samples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3 Removal of dust by washing 

 To determine the heavy metals in fruits’ dust, 20 g from each sample were washed thrice 

with 15 mL in three portions for 30 seconds each with deionized water (DDW). Washing 

residues were collected in 150 mL beakers and put on hot plates to dry. The residues were 

kept in a refrigerator for digestion and analysis.  After washing, all date samples were dried 

and cut into slices, and kept for digestion and analysis.                                                            

2.4 Digestion procedure 

 The digestion method was partly modified from [2].1g of each sample was added into a 

conical flask containing 15 mL of HNO3 65%. Hot plates were used for heating the mixtures 

Sample No. Sample variety Sample case COUNTRY OF 

ISSUE 

EXPIRATION 

DATE 

1 Ajwa loose KSA 23/12/2018 

2 Deglet Nour packed TUNISIA 12/2018 

3 Lulu packed UAE 13/11/2019 

4 Mariami loose UAE 22/1/2019 

5 Zahdi -1 packed UAE 11/5/2019 

6 Medjool packed UAE 2/12/2018 

7 Zahdi. -2 packed UAE 19/1/2019 

8 Mabroom packed UAE 26/7/2018 

9 Khudri packed KSA 20/2/2018 

10 Lamry packed - 3/2/2019 

11 Palm dates packed UAE 28/12/2018 

12 Nomades(Promel) packed TUNISIA - 

13 Safawi packed UEA 6/2/2019 

14 Khasouei packed KSA 29/1/2019 

15 Khalas-Ihsa packed KSA 2/2018 

16 Frad packed UAE - 

17 Roshdi packed KSA - 

18 Mashrook packed KSA 2017 

19 Rabi packed IRAN 19/9/2018 

20 Safawi packed KSA 23/3/2020 
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in fume cupboard for 30 min at 70°C, 20 mL of hydrogen peroxide H2O2 were added in 

portions (5ml each). To get a clear solution, the mixtures were heated at 130 °C until almost 

dry. The flasks were left to cool and then10mL of DDW was added to the digested samples 

and the solutions filtered using Whatman No 0.42 filter paper. The filtrate   was made up to 

50mL with DDW and kept for GFAAS analysis. All washing residues were treated the same 

way.                                                                                                                                    

2.5 Validation Method 

The accuracy of the method was evaluated by recovery study on spiked samples with known 

concentrations of examined heavy metals (two different concentrations each). Samples were 

digested and analyzed by the same procedure used for examining samples. The mean 

recoveries of the analyzed heavy metals were between 84.86 % and 114.56%, indicating a 

good agreement with estimated and measured values (Table 2). RSD ranged from 6.1to 0.5. 

The estimated value was calculated as following: Added mount (Spiked) – Sample’ heavy 

metal content.                                                                                                                        

The recovery % was calculated from the equation.                                                                  

  Added mount (Spiked) – Sample’s heavy metal content *100                                             

                                     Added mount                                                                                     

2.6 Determination of washing effect on heavy metals content 

 After determination of heavy metals content in all date samples using GFAAS ,the washing 

effect was calculated as follows:  washing effect =  C.D /(C.D + C.F).where, C.D is 

concentration of metal in dust and C.F is concentration of metal in the flesh of the fruit  

Table (3).                                                                                                                              
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Table (2): Heavy metal recoveries and relative standard deviations (RSDs) at two different 

concentrations (n =3) 

 Concentration 

1(ppb) 

Concentration 

2(ppb) 
Recovery % Relative STD 

element estimated measured estimated measured 
RECOVERY 

(1) 

RECOVERY 

(2) 

RSD% 

(1) 

RSD% 

(2) 

Ni 20 19.5 100 110.07 97.5 ± 4.43 110.07 ±1.7 4.55 1.51 

Cd 2 2.291 10 11.45 
114.56± 

5.5 

114.53 ± 

3.78 
4.85 3.30 

Sn 
20 19.798 100 105.33 98.99 ± 

8.71 

105.33 ± 

4.41 

8.80 4.19 

Al 100 101.34 400 410.54 
101.34 ± 

0.54 

102.63 ± 

1.42 
0.535 1.388 

 

 

3. Results and Discussion 

The activity of washing on some heavy metals deposited on date fruits was studied using wet 

digestion technique and GFAAS for analysis. Heavy metal contents in all samples were 

significantly reduced by washing for about 90 seconds at room temperature, and the results agree 

with those reported in the literature [2]. The washing effect (Table .2)    ranged from 34.78 to 

9.35% and seemed to be in descending order as follows:  Cd> Ni> Al> Sn. The highest washing 

activity was found for Cd (34.78%) followed by Ni (31.02%), Al (30.32%) and Sn (9.35%). 

Several previous studies have been conducted in the Middle East to investigate the amount of 

dust accumulated on date palm trees and the effect of location on the quantities of accumulated 

dust [17,18,19]. In a study carried out by [17] on adult palm trees of Al-Khalas variety in Saudi 

Arabia, the amount of dust collected on the leaves of palm trees was estimated according to the 

distance of these trees from unpaved streets and agricultural roads. The mean dust deposit 
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(mg/cm2) according to the distance between (in meters) the roads between the year1984 and 

1985 was found, 0.67,0.26 ,0.21, and 0.13 for distances of 10,40,80 and120 meters from the 

roads. The study observed a decrease in the amount of dust accumulated on the leaves as the 

trees away from agricultural roads and unpaved streets. The study also revealed that, the 

accumulation of dust on date palm leaves can affect the quality and quantity of date products 

because it exposes the trees to the stress of dust pollution that affects the vital activities and the 

efficiency of leaves in providing the fruits with the carbohydrates and thus the productivity of 

fruits. In the study carried by [18], a positive relationship was found between the amount of dust 

deposited on date palm trees cultivated of Halawi variety distributed over three regions in the 

province of Basra and wind speed and temperature of palm planting area. The amount of dust 

falling on the leaves were calculated according to the fruit growth months The study showed that 

the productivity of trees in the study sites decreased, reaching 36 kg in Abu al-Khaseeb area, 

followed by Al-Hartha region where the average production of palm trees was 32 kg. The 

variability in date palm yields in the three study areas may be due to the effect of the deposited 

dust on fruit surfaces, as well as deposited dust on the leaves reduces the leaves' efficiency in 

providing the fruits with the carbohydrates needed for their growth and development. Similar 

results were found by [19] in the study carried out on sampled palm leaves from growing trees in 

different environments (industrial environment, marine environment, agricultural environment, 

desert environment, urban environment). The study revealed three important results: first,  that 

palm trees have a significant role in the absorption and sedimentation of large quantities of heavy 

metals and the highest sedimentation of heavy metals was found on leaves taken from the 

industrial environment and the lowest concentration was in the agricultural environment and then 

the  desert. Second, the percentage of heavy elements absorbed and deposited by palm leaves 

(cobalt, chromium, nickel, lead, ranged between 22-91%). The third, palm trees capture 40-80% 

of the amount of dust suspended in the air and the total amount absorbed by the leaves ranges 
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between 22-91. However, the presence of heavy metals in the air is caused by air contamination 

by vehicles, nickel-cadmium batteries, oil industries and mining [20]. Pesticides and packing 

materials may also contribute to the deposition of metals on the surface of fruits and vegetables. 

However, presence of heavy metals such as Pb an Cd in washing residues and flesh of date fruits 

was reported previously in many studies i.e. [ 2, 13,15].                                                               

Table (3): Effect of washing on total heavy metal contents in date fruits (n=3) 

Element 

Average flesh heavy 

metal contents 

(µg/g) fruit fresh 

weight 

Average dust heavy 

metal contents 

(µg/g) fruit fresh 

weight 

Total Washing effect % 

Ni 0.258 0.116 0.374 31.02 

Cd 0.009 0.0048 0.0138 34.78 

Al 7.238 3.150 10.388 30.32 

Sn 0.188 0.0194 0.2074 9.35 

 

4. Conclusion                                                                                                                            

 The results showed that washing can remove a considerable quantity of total heavy metals 

contents adhered to date fruits and minimize the risk to consumers’ health. More studies are 

required to optimize the suitable washing time, temperature and washing liquid.                             
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                     List of Abbreviation                                              

(DDW)      Deionized distilled water 

(GFAAS)    Graphite flame atomic absorption spectrophotometer 

(AAS)           Atomic absorption spectrometry 

(ICP-AES)    Inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry  

 (ICP-MS)     Inductively coupled plasma-mass spectrometry  

(NAA)           Neutron activation analysis  

(DPASV)      Differential pulse anodic stripping voltammetry  

(EDXRF)      Energy dispersive X-ray fluorescence  

(nm)               Nanometer 

(ppm)            Part per million  

(ppm)           Part per billion (ppb) 
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ABSTRACT 

The present study aims to identify the level of using audio visual aids for teaching in 

Agriculture Faculty/ Mosul University and to determine the importance of the education 

methods and the educational tools utilized by the selected lecturers.  The sample undergone for 

this study is 299 lecturers chosen randomly from 11 scientific departments at Mosul University. 

Accordingly, a questionnaire of four parts is designed to obtain the data for analysis. The results 

show that about 62.68% of teaching staff have used the audio visuals aids in their teaching 

methods and   using educational computers come at the first. On the other hand, the graphic 

organizers and the audio-visual tools are very important, from the lecturers’ point of view, in 

teaching. The study also reveals some difficulties that the lecturers may encounter throughout 

using those aids. Moreover, this study shows that there are no differences between the users on 

one hand and their sex, education level and experience on the other hand. Hence, it is 

recommended that the users of those aids should be undergone for intensive training courses 

and workshops to enable them using these aids beside training them for advanced technology. 

  

Keywords: used, means of education, Relative importance, Of respondents, Obstacles  
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 لخصالم

لغابييات ج جامعيية الموصييل استهدف البحث التعرف على مستوى استخدام الوسائل التعليمية لتدريسيييي كلييية الزراعيية وا          

 ،يتها ميين وجهيية ن ييرهمأهمالعينة و أفرادقبل ستخدام كل وسيلة تعليمية من وتحديد ا ،ية النسبية لكل وسيلة تعليميةهموتحديد األ

سيينوات  ،الشييهادا العلمييية ،المتغيييرات المتمةليية بييي س الجيينس وهل توجد فروق فردية بين واقع استخدام الوسييائل التعليمييية وبييين

ئل التعليمييية   الصعوبات التي تواجه التدريسيين عند اسييتخدامهم الوسييا أهموالتعرف على  ،والمؤهل العلمي (، الخدمة الجامعية

ول يتعلييب بالمعلومييات جييزا: ا األأربعيية أفة ميين الخاصة بالبحث اعتمدت استمارا استبيان مؤل   ولغرض الحصول على البيانات

( فقييرا لقيييات مسييتوى اسييتخدام 25والجييز: الةيياني اشييتمل علييى س ،ة والوظيفية والمهنية للمبحييونينالخاصة بالجوانب الشخصي

يمييية التييي الجز: الةالث اشتمل مجموعة من الوسييائل التعل ما، أتدريسي كلية الزراعة والغاباتهة ن ر الوسائل التعليمية من وج

 أهييممييا الجييز: الرابييع ت ييمن أ ،( وسيييلة تعليمييية15تمةليية بييي  سية تلك الوسائل من وجهيية ن ييرهم مأهميستخدمها التدريسيين و

د ميين الصييدق ال يياهر    وبعييد الت كيي ( فقييرات10يمية  والبالغيية ستعلال وسائلالالصعوبات التي تواجه التدريسيين حول استخدام 

(   شمل البحث تدريسيي كلية الزراعة والغابييات ج 0 ,79وبلغ معامل الةبات س ،كرو نباخ -لالستمارا تم قيات الةبات بطريقة الفا

الكلية كافة والبييالغ  أقسامعين على وتدريسية موز ا  ( تدريسي299م والبالغ عددهم س2018-2017جامعة الموصل للعام الدراسي 

وتدريسييية   وقييد  ا  ( تدريسييي134%( وبواقييع س50خييذت عينيية عشييوائية بسيييطة ميينهم بنسييبة سأحيييث  ا ،علمي ا  ( قسم11سعددهم 

كمييا حصييل سالحاسييو   ،مون الوسييائل التعليمييية هييو متوسيي %( ميين التدريسيييين يسييتخد62,686ن حييوالي سأظهرت النتييائ  أ

سالرسومات البيانييية  أما ،(3,253من حيث استخدام المبحونين لتلك الوسيلة بمتوس  حسابي بلغ س األولىالمرتبة التعليمي( على 

لعينيية بمتوسيي  حسييابي بلييغ ا أفييراديتها ميين وجهيية ن يير أهممن حيث  األولىفقد حازت على المرتبة  ،والرسومات التوضيحية(

عييدم  إلىوتشير النتائ   ،ند استخدامهم الوسائل التعليميةجه التدريسيين عوجود الكةير من الصعوبات التي تواوكذلك  ،(3,201س

سيينوات  ،الشييهادا العلمييية ،أفراد العينة وبييين سالجيينسوجود فروق فردية بين مستوى استخدام الوسائل التعليمية من وجهة ن ر 

سييس التييي تركييز الوسائل التعليمية من األجعل إلى ي الباحةان باالهتمام والسعي وعليه يوص ،واللقب العلمي( ،الخدمة الجامعية

 والتقنيات الحديةة   األجهزاعليها المقررات العلمية وعقد دورات تدريبية للتدريسيين على استخدام الوسائل التعليمية و

 معوقات المبحونين،  ،همية النسبيةا استخدام، وسائل تعليمية، األالكلمات المفتاحية
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ة  قدمالم ا                  

لقيييام بيي دوارهم المسييتقبلية كمييوالنين فيياعلين فييي للرسمي التي تعد الطييال  مراحل التعليم ا أهمالتعليم الجامعي من  يعد           

حيييث يشييهد العييالم  ،[ 1قادرا على مواكبة ظروف االنفجار المعرفي والتقنييي الكبييير   ةبشري ا  المجتمع في عصر يتطلب كوادر

بحيث عرفييا الوسييائل التعليمييية  ،يميةميدان االتصال والوسائل التعلكنولوجية في ميادين عديدا ومن ضمنها اليوم نورا علمية ت

و تسييميات أعييالم يسييمى بتكنولوجيييا االتصييال واإل مييا المختلفة المكتوبة والمسموعة والسمعية والبصرية تصييورا كبيييرا ضييمن

وتوسعا شبكات االتصال وسهلا عملية التواصل  ،نحا: العالمأعبر  فانتشرت المعلومات بسرعة ،مةل الوسائل التعليمية أخرى

[ ومييع بييزوس شييمس عصيير 2ا محل تنافس شديد من قبييل الييدول المتقدميية    أصبحبين الشعو  عن لريب هذه الوسائل التي 

ي تركيزهييا الحييالي التكنولوجيا المعاصرا في مجال المعلومات واالتصاالت شهدت المؤسسات التعليمية تطورا ملحوظا تبلور ف

 ،لى الطالب ودعمها للبيئات التعليمية بعدما كانا عليه في الماضي من تركيز تام علييى التدريسييين ومييا يلقيييه ميين محاضييراتع

ولوجيييا المعلومييات مكانية االستفادا من الوسييائل التعليمييية وميين تكنإذ المحاضرا بصورا ناجحة وهادفة ون تصميم وتنفيإلذلك ف

سييات لتقييدم ونه يية ليم هييو المحيير  األن التعإ[  والشك 3صالح التعليمي   في عملية اإلضحى مطلبا اساسيا أواالتصاالت قد 

 [ 4ولم تشهد دولة ما على مر العصور نه ة حقيقية دون النهوض بالتعليم    ،ممألا

، ل االتصييالووسييائ ،المييتعلم ،لييمن عناصرها هما المعإتمةل في جوهرها عملية اتصالية ف ولما كانا العملية التعليمية       

، متعييددا منهييا الوسييائل التعليمييية خييذت تسييميات أو ،هتمييام العملييي بهييذه الوسييائل سالوسييائل التعليمييية ( هر اإليومن هنا 

هامييا يعتمييد علييى ا هييذه الوسييائل عنصييرا أصييبحو ،معينييات التييدريس ،عييالمتكنولوجيييا اإل ،تكنولوجيا الوسائل التعليمييية

ييية اسييتخدام الوسييائل أهم[  وت هيير الدراسييات 5علييى مجهييوده الفكيير  والبييدني   ي يياح زيييادا رح واإلالتدريس في الشيي 

% ميين معلوماتييه 40ن المتعلم يحصل علييى أكدت الدراسات أحيث  ،رها في انجاح العملية التعليميةوالتقنيات التعليمية ودو

تقوم الوسييائل التعليمييية ، [6قي الحوات   % عن لريب با30و  % عن لريب حاسة البصر30عن لريب حاسة السمع و 

ن إ  ييية كالمييدارت والمعاهييد والجامعيياتفييي المؤسسييات التعليم والتييي تييتم   ،بدور رئيس في جميع عمليات التعليييم والييتعلم

 ساليب االستعانة بها تعتبر الزمة لنجاح عملييية االتصييال التييي تييتم عيين لريييب المواجهيية كميياأالوسائل التعليمية المختلفة و

ة والسيما في الييدول العربييية واقع التدريس في الجامع إلىذا ما ن رنا إ[  7   ات والندوات والمقابالتيحدث في المحاضر

ارسيية واليتيياح لييه المم ،ساسا على اكتسا  مع م معارفه ن ريييا ويعتمييد علييى التلقييين والحفيي  فقيي أن الطالب يعتمد أنجد 

سبا  منها افتقار المؤسسيية التعليمييية للوسييائل أود ذلك لعدا ويع ،لشي: قليل الإرض الواقع أوالتجريب لهذه المعارف على 

نها: المرحلة الدراسية في الجامعة إسبا  فالطالب هو ال حية فعند ألوأيا كانا ا ،والتقنيات التعليمية وارتفاع تكلفة موادها

يجيياد إميين ذو  االختصييا   ة يحيياول العديييد لسيجد الهوا كبيرا بين ما تعلمه ن ريا وماهو موجود في الواقع وهييذه المسيي 
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ات تعييرض علييى المؤسسييات التعليمييية ن التحوالت الكبرى تمةل تحديإسات ف[  وعلى هذا األ8 مخارج لها منذ زمن بعيد 

ساليب عملها وعناصرها ومكوناتها وتتمةل هذه التحديات في االنفتيياح العييالمي والتطييور الهائييل أن متها وأعادا الن ر في إ

وميين لبيعيية  ،والتوسع في استعمالها واالنفتاح الةقافي في ظييل العولميية ونييورا االتصيياالت ،ت المستعملةسريع في التقنياال

جييرا:ات خييذ االسييتعدادات واإلأوتفييرض عليييه وعلييى القييائمين ،عبائها على الن ييام التعليمييي أن تلقي على أهذه التحديات 

قوى المؤسسات القائمة على استخدام كييل مييا هييو جديييد أن مسات التعليمية ة في جعل المؤسالالزمة لخوض المنافسة القادم

 [  9من الوسائل التعليمية والتقنيات التعليمية  

 ييية همن هنييا  ضييعفا جليييا وواضييحا ال يليييب بأيات في العملية التعليمية يالح  ن واقع استخدام الوسائل التعليمية والتقنإ         

 التعليمية من حيييث المعرفيية بمسييميات األجهزافمن جهة هنا  جهل لدى التدريسيين بالوسائل و ،قنياتوفاعلية هذه الوسائل والت

مةل في كيفية التعامل واالستخدام األ ضعف وقلة الدورات التدريبية للتدريسيين أخرىومن جهة  ،هذه التقنيات وكيفية استخدامها

جييل زيييادا أاستخدام التقنيات التعليمييية ميين  ورفع كفا:ا التدريسي عند ،سيجل زيادا التحصيل الدراأن لتلك الوسائل التعليمية م

مييا تقدمييه الوسييائل التعليمييية ميين  نإعليييه فيي و ،[15  التحصيل الدراسي ورفع كفا:ا التدريسي عنييد اسييتخدام التقنيييات التعليمييية

ت هييي هاماسيي أهم هييذه اإلن من إف ، لأفل ية وعرض المادا العلمية بشكيمت مهمة وكبيرا في مجال تطوير العملية التعلهاماسإ

ر التدريسي وفييي وظائفييه وفييي هذا اوجب التغيير في دو ،مجال استخدام الوسائل التعليميةرفع الكفا:ا التدريسية للتدريسيين في 

حقيقييية فييي  علييى قناعيية تاميية بوجييود مشييكلة ن البيياحةينإ[  16غيرات الحييياا المسييتقبلية  عداده للمادا العلمية لمواجهة تإمجال 

سييات والبداييية ليهييا لكييي تشييكل األإفي عدم تحديد جوانييب الحاجيية  تكمن ، فهي لمعاصرا في العملية التعليميةتوظيف التقنيات ا

تصور حقيقي ومنطقي لخلب بيئيية  إلىوصوال  اآلخرحدهما أن الهدفين يرتبطان سويا ويكمل أذلك  ،والمنطلب لمتطلبات نجاحها

ن لتكنولوجيييا عصييرنا   يقيي ن لتطييورات العييالم المعاصيير ومطبيوتجعلنييا مييواكب، ليييهإوتنتهييي أ من الطالب كنولوجية تبدتعليمية ت

كلييية نها من الدراسات القليلة التي تناولا واقع استخدام الوسائل التعليمية من قبل تدريسيي أأهمية هذه الدراسة في وكذلك تكمن 

وذلييك ن ييرا للتطييورات المتسييارعة فييي مجييال الوسييائل والتقنيييات  ، ييرهمية تلك الوسائل ميين وجهيية نأهمالزراعة والغابات و

فييي مسييتوى اسييتخدام الوسييائل التعليمييية عنييد عييرض المحاضييرا  اوضعف ان ب ن هنا  تدنيوة   وكذلك لقد تحسس الباحةالتعليمي

بييداع والتجديييد ى االبتكييار واإلإلييى عييدم القييدرا عليي وهذا يييؤد   ،تقليدية لعرض المحاضراواالكتفا: بالتلقين والطرق ال ،للطلبة

ي ييا أوهييو نييات   ،من م اهر الخلييل والقصييور ا  م هرذلك   وهو الشك يعتبر لبلتسهيل توصيل المادا العلمية بشكل سهل للطا

قتصييادية عتبيياره محفييزا للتنمييية االاوتطييويره بقع التعليم في الجامعة عن الوضع وضعف الخط  واالستتراتيجيات للنهوض بوا

ن   إأهميتهييا فييي الميييدان التعليميييتحديد استخدام التدريسيين للوسييائل التعليمييية و إلىوال أوهذا يؤد   ،عية ومحركاتهاواالجتما

جهييزا أدخييال إلتعليمييية وديةيية فقيي  فييي العملييية االحديث عن التقنيات التعليمية في التدريس اليعني مجرد االستعانة بالتقنيات الح
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البنييية الع ييوية بعييد حييد فييي تغييير أإلييى تقدما هي االعتماد على التقنيات الحديةة  كةرما الن را األووسائل في الن ام التقليد  ان

ة بشييكل التعليميسات االستفادا من التقنيات أاه  والطرق التعليمية مبنيا على بحيث يكون تصميم المن ،سات علميأبكاملها على 

اسييتحداث وظيفيية جديييدا هييي  إلييىتعليمييية لتقنيييات والوسييائل الدى التطييور فييي مجييال اأولقييد  ،[17من م ومييدروت وهييادف  

تختص بتحديد االحتياجات من التقنيات التربوية والعمل علييى توفرهييا  ،نها وظيفة فنيةأيمكن وصفها  والتي ،اختصا  التقنيات

ن أإلييى  ةييير ميين الدراسييات[   وتشييير الك18  ساسييية فييي الميينه  الدراسيييلمية وفقييا الحتياجيياتهم األقسام العوتوزيعها على األ

فكييار وتسيياعد التدريسييي وتخلييب ترابطييا فييي األ ،ذهان الطلبةأومات في الوسائل التعليمية تةير اهتمام الطلبة كةيرا وترسخ المعل

وتساعد الوسائل التعليمية على تكوين عالقييات مترابطيية مفيييدا  ،[19حاضرا وجعلها واضحة وسلسة  على تن يم خطة سير الم

حسيين أذا إالوسائل التعليمييية ن كل أونرى  وذلك عندما تشتر  الحوات في تشكيل الخبرا الجديدا  ،مايتعلمه الطالب راسخة بين

لطالب االيجابية فييي اكتسييا  زيادا مشاركة ا إلىالمدرت استخدامها وتحديد الهدف منها وتوضيحها في ذهن الطالب يؤد  ذلك 

دا: عنييد سين نوعية التعليييم ورفييع مسييتوى اآلتح إلىوهذا يؤد   ،باع التفكير العلميالخبرا وتنمية قدرته على دقة المالح ة وات

 [ 20الطالب  

 مشكلة البحث -1

ييية اسييتخدامها فييي أهمالوسائل التعليمية وسبا  اختيار مشكلة البحث الحالي من منطلب اهتمام الباحةين بمجال أتتعلب          

وهنا  ضعف في استخدام الوسائل التعليمية من قبل التدريسيين ف ال  ،لغاباتعلمية في كلية الزراعة واعرض المحاضرا ال

في  ،جهزتهاأنحو استخدام الوسائل التعليمية وعن عدم توافر الوسائل التي يمكن استخدامها وانخفاض الدافع لدى التدريسيين 

فهييو ، كيياديميكنييا ميين تخصصييه األادام متملوسائل منهم في غنى عن استخدام تلك اأالذ  يرى الكةير من التدريسيين  الوقا

عداد إنر في مر الذ  كان له األاأل ،ا في استخدام الوسائل التعليميةضاعة الوقداعي إل ومن نم ال ،قادر على توصيل رسالته

ييية كلن إوكييذلك فيي  ،أهميتهييالتكنولوجية التي يشهدها العييالم فييي مجييال التقنيييات التعليمييية وهذا البحث خاصة في ظل الةورا ا

، الحيير  والييدمار الييذ  لحييب بالكلييية الزراعة الغابات تعاني الكةير من المعوقات في مجال استخدام الوسائل التعليمية بسبب

سي فق  علييى التلقييين والحفيي  والطييرق التقليدييية فييي كذلك اعتماد التدري، يصات مالية لتوفير تلك الوسائلوعدم وجود تخص

 ومن هنا جا:ت الدراسة    ،ننا: عرض المحاضراأة تدريس بحيث يسود الملل والرتابال

 ية الدراسة أهم -2

وعليييه لييم تعييد  ،المفاهيم التي ارتبطا بتكنولوجيا التعليم بمفهومهييا المن ييومي الشييامل أكةرالوسائل التعليمية من  تعد           

  الدراسييي وعنصييرا فعيياال ميين ا جييز:ا اليتجييزأ ميين من وميية الميينهأصييبحالوسائل التعليمية مجرد معينييات تدريسييية بييل 

لرسييالة دوات لتقييل اأئل التعليمييية عتبييرت الوسيياأ  وبييذلك  ،هييدافوبييدونها يختييل الن ييام التدريسييي دون تحقيييب األ ،رهعناص
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ن إدد ممكن من الطلبيية   وبالمقابييل فيي كبر عجار  ومواقف تعليمية ولتوضيحها ألدوات وتأجهزا وأالتعليمية بما تت منه من 

ميين البحييوث التييي  والمواد التعليمية واسييتخدامها فييي العملييية التعليمييية سيياعد علييى ظهييور العديييد األجهزااج التطور في انت

ا في تسلي  ال و: على دور الوسائل التعليمية وت نيرها على العملية التعليمية والمعوقات التي تحول دون استخدامها   سهمأ

ن يييتم تطبيقهييا أويمكيين  ،يةا مهما جييدا علييى السيياحة التعليميييةموضوعا حد نها تتناولأي ا أأهمية هذه الدراسة وكذلك تكمن 

عنييد الطلبيية وتنمييية  دا:يسييهم فييي رفييع مسييتويات التحصيييل واألنه أق واسع واعتقد على مستوى ونطاأعلى واالستفادا منها 

دام وسائل علمية ولرق ايصالها باستخعادا الن ر في المواد ىالإوقد يسهم البحث في  ،يجابية نحو المواد العلميةاالتجاهات اإل

 تعليمية حديةة غير تقليدية المعتمد عليها حاليا    

 الدراسات السابقة -3

 لالع على بعض الدراسات ذات الصلة مةل اوبعد اإل

 إلييى وبينييا نتييائ  الدراسيية ،عييامس مادا العلم للصييف السييابع اليتها في تدريأهم( واقع الوسائل التعليمية و2015 ،دراسة سنجود

ميين الميزانييية لشييرا:  ا  وتخصيص جييز: األخرىوتوفير التجهيزات ،ية تزويد المدارت بالوسائل التعليمية الالزمة للتدريس أهم

 [10نتاج وتصميم الوسائل التعليمية      المدرسين بالدورات التدريبية إلشراإأهمية و ،التعليمية األجهزا

ن أوبينييا النتييائ  ، ل التعليمية في التعليييم الجييامعينحو استخدام الوسائلتدريسية الهيئة ا أع ا:( اتجاهات 2015 ،دراسة سعكة

وعييدم اهتمييام الكةييير ميين  ،اتجاهات التدريسيين نحو استخدام الوسائل التعليمية كانا محايدا لقلة الدورات التدريبييية للتدريسيييين

 [11الوسائل في العملية التعليمية   

وبينييا ، يواجههييا التعليييم فييي سييلطنة عمييان نيات التعليمية الحديةة والصعوبات التياستخدام التق( واقع 2005 ،س الكند  دراسة

سييتخدام اجابييات الخاصيية بض اإلل مستمر وفييي المقابييل كانييا بعيي ية استخدام الوسائل التعليمية بشك همالنتائ  وعي المدرسين ب

يرها وازدييياد وعييي الطلبيية على كيفية انتاج الوسائل التعليمية وتطو كعدم توفر الدورات التدريبية التي تدربهم التقنيات التعليمية

 [12يتها  أهمبمعنى الوسائل و

ن هنييا  أوبينييا النتييائ  ، يسيييينلجامعيية ميين وجهيية ن يير التدر( استخدام التقنيات التعليمييية فييي ا2011 ،دراسة سجاسم وعبجل

ومييتالئم مييع ة الحديةيية وكيفييية انتاجهييا واسييتعمالها بشييكل صييحي  عداد التدريسيين وتدريبهم على التقنيات التعليمييي إتصورا في 

 [13الموضوعات التي تدرت في المقرر   

ن ر التدريسيين بوالية  انوية من وجهة( مدى اسنخدام الوسائل التعليمية في تدريس مقررات المرحلة الة2003دراسة سالطيب , 

ال بقدر قليييل إجدا وماعداها من وسائل التتوفر  اية التي تستخدم بدرجة كبيرن السبورا الوسيلة التعليمأوبينا النتائ   ،الخرلوم

 [14جدا   
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جامعيية مةييل دراسيية الهيئيية التدريسييية بال أع ييا:فمنهييا ميين لبقييا علييى  ،تنوعييا الدراسييات السييابقة بتنييوع العينيية المدروسيية

 مدرسييين فييي المييدارت مةييل دراسيية(   ومنهييا ميين لبقييا علييى المعلمييين وال2011ودراسيية سجاسييم وعبجييل, ،(2015سعكيية,

 ختالف المجتمع المدروت  اوتنوعا ب(  2003ودراسة سالطيب ,  ،(2005ودراسة سالكفر  ,  ،(2015سنجود,

لندرا الدراسييات  أخرىوالتنطبب تماما على جوانب  ،ضوع البحثوالدراسات السابقة التي وردناها تصب في بعض جوانب مو

تتفب مييع  اآلخرن بعض نتائ  الدراسات السابقة تتباين مع نتائ  الدراسة الحالية والبعض أإلى  رااإلشاويمكننا  ،المشابهة للبحث

 نتائ  الدراسة الحالية   

 البحث أهداف -4

التعليمية من وجهة ن ر تدريسيي كلية الزراعة والغابييات ج جامعيية الموصييل بشييكل عييام   تحديد مستوى استخدام الوسائل  -1

 لتالية اعية االفر هدافوتنبةب منه األ

    أولوياتهاالعينة وترتيبها حسب  أفرادية النسبية لكل فقرا من فقرات استخدام الوسائل التعليمية من وجهة ن ر همتحديد األ -أ

    أولوياتهايتها من وجهة ن رهم وترتيبها حسب أهمالعينة و أفرادتحديد استخدام الوسائل التعليمية من قبل - 

يتهييا ميين وجهيية ن يير تدريسيييي كلييية الزراعيية والغابييات ج جامعيية أهمالتعليمييية و قع استخدام الوسائليجاد الفروق بين واإ -2

 اللقب العلمي (   ، سنوات الخدمة الجامعية، ا العلميةالشهاد ،بين المتغيرات متمةلة بي سالجنسالموصل و

 لموصل في استخدام الوسائل التعليمية   التعرف على الصعوبات التي تواجه تدريسيي كلية الزراعة والغابات ج جامعة ا -3

 مواد وطرق البحث -5

( 299م والبييالغ عييددهم س2018-2017شمل البحث تدريسيي كلية الزراعة والغابات ج جامعة الموصل للعييام الدراسييي           

وتدريسييية  ا  دريسييي( ت30عاد سوبعييد اسييتب ،فييي الكلييية ا  علمييي  ا  ( قسم11الكلية كافة البالغ س أقساموتدريسية موزعين على  ا  تدريسي

( 134وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة من التدريسيييين بحجييم س ،وتدريسية ا  ( تدريسي269ريسيين سعدد التد أصب  ،لعينة الةبات

(  ولغرض جمع البيانات الخاصيية بالبحييث 1وكما موض  في جدول س ،%( من عدد التدريسيين50وتدريسية ويمةلون س ا  تدريسي

الشييهادا  ،رات المستقلة متمةليية بييي س الجيينسمن بعض المتغيول ت جزا: ا الجز: األأربعة أمارا استبيان مكونة من است عدادإتم 

مييا ، أات المبحوث في وقييا جمييع البيانيياتاللقب العلمي ( حيث تم قيات العمر على وفب سنو ،سنوات الخدمة الجامعية ،العلمية

، ( علييى التييوالي2,1الرقمييية سلقيييم عطيييا لهييذه المسييتويات اأ ،دكتوراه( ،سماجستير  يتادا العلمية وضعا لها المقيات اآلالشه

اللقييب العلمييي فقييد وضييع مييا أ ،عن عدد سنوات خييدمتهم فييي الجامعيية بينما سنوات الخدمة الجامعية تم قياسها بسؤال المبحونين

ما أ ،( على التوالي4,3,2,1الرقمية س تويات القيمعطيا لهذه المسأستاذ( أ ،ستاذ مساعدأ ،مدرت ،تي سمدرت مساعدالمقيات اآل

( فقرا لقيات مستوى استخدام الوسائل التعليمية من وجهيية ن يير تدريسيييي كلييية الزراعيية والغابييات ج 25ز: الةاني فت من سالج
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ييية تلييك الوسييائل مأهو ،ما الجز: الةالث اشتمل على مجموعة من الوسائل التعليمية التي يستخدمها التدريسيينأ ،الموصلجامعة 

الصييعوبات التييي تواجييه التدريسيييين عنييد  أهييممييا الجييز: الرابييع فشييمل علييى أ ،تعليمية ( وسيلة15م متمةلة بي سمن وجهة ن ره

بحاث والدراسات السابقة لالع على بعض األعداد هذه الفقرات بعد اإلإ وقد تم   ،( فقرات10ائل التعليمية بواقع ساستخدامهم الوس

ضييا علييى مجموعيية ميين الخبييرا: للت كييد ميين الصييدق ركمييال اسييتمارا االسييتبيان ع  إالموضوع   وبعييد الصلة ب بيات ذاتدواأل

وذلك بعرضييها  ،كما تم قيات صدق المحتوى  لفقرات المقيات ،عرض المقيات على متخصصين باإلرشاد الزراعي ،ال اهر 

علييى تدريسيييين فييي وكذلك عرضييا المقيييات  ،بوية والنفسيةعلى التدريسيين في كلية التربية ج جامعة الموصل قسم العلوم التر

أهداف ساسية في جامعة الموصل وبنا: على مالح اتهم تم تعديل وصياغة بعض الفقرات لتصب  مالئمة لتحقيب كلية التربية األ

ن الفقييرات أدل علييى والييذ  ييي  ،(0,79حيث بلييغ معامييل الةبييات س ،كرونباخ -لةبات فقد استخدم لريقة الفايجاد اإوألجل ، البحث

جابة لقيات مستوى استخدام الوسائل التعليمييية ميين وجهيية ن يير تدريسيييي إمادها في المقيات   ووضعا بدائل ويمكن اعت ،جيدا

عطيييا لهييا الييدرجات أال استخدم( حيث  ،استخدم نادرا ،تخدم احيانااس ،ت ج جامعة الموصل ساستخدم دائماكلية الزراعة والغابا

ين جابيية حييول فقييرات الوسييائل التعليمييية التييي يسييتخدمها التدريسيييبينما وضييعا بييدائل اإل ،على التوالي (1, 2,  3,  4التالية س

لتالييية عطيا لها الدرجات اأيث ال استخدمها( ح ،استخدمها بدرجة ضعيفة ،استخدمها بدرجة متوسطة ،ساستخدمها بدرجة كبيرا

أفييراد العينيية سمهميية ية تلك الوسائل التعليمية ميين وجهيية ن يير أهمجابة حول بينما وضعا بدائل اإل ،( على التوالي1, 2, 3, 4س

( وعلييى 1, 2, 3,  4ائل سغير مهمة ( وتم تخصيييص قيييم لهييذه البييد، مهمة بدرجة ضعيفة ،طةمهمة بدرجة متوس ا،بدرجة كبير

سدائما توجييد  حيث وضعا بدائل اجابة ،ميةما بالنسبة للصعوبات التي تواجه التدريسيين عند استخدامهم الوسائل التعلي، أيالتوال

( 1,  2, 3, 4بييدائل سوتييم تخصيييص قيييم لهييذه ال، ال توجد صعوبة( ،توجد صعوبات نادرا ما ،حيانا توجد صعوباتأ ،صعوبات

 لتحليل البيانات   SPSSحصائية المستخدمة في البحث هي استخدام برنام  أهم الوسائل اإلو ،على التوالي
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 يوض  مجتمع البحث والعينة ا(1جدول س

 العينة العدد الكلي  القسم العلمي  ت

 8 18 االقتصاد الزراعي  -1

 6 15 رشاد الزراعي ونقل التقنياتاإل -2

 11 26 المكائن واآلالت الزراعية -3

 19 41 البستنة وهندسة الحدائب -4

 18 38 وقاية النبات -5

 14 31 غذية علوم األ -6

 12 27 والمياه علوم التربة -7

 12 26 المحاصيل الحقلية  -8

 19 42 الةروا الحيوانية -9

 9 20 الغابات -10

 6 15 شعبة العلوم االساسية -11

 134 299 المجموع

 

 النتائج والمناقشة6-

 بشكل عام . تحديد مستوى استخدام الوسائل التعليمية من وجهة نظر تدريسيي كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل 1. 7

العينيية للوسييائل  أفييرادعلى قيمة رقمية حصل عليها المبحونين والمعبرا عن مسييتوى اسييتخدام أن أظهرت النتائ  أ       

وى اسييتخدامهم سييات المييدى وفقييا لمسييتأتوزيييع المبحييونين علييى  وقد تييم   ،(51قل قيمة رقمية بلغا سأو ،(80التعليمية س

 (   2دول سوكما موض  في ج ،الوسائل التعليمية

 العينة أفراديوض  مستوى استخدام الوسائل التعليمية من وجهة ن ر  :(2جدول س

 متوس  االستخدام  النسبة المئوية العدد  مستوى االستخدام

 10,819 14,179 19  (60-51سقليل 

 17,390 62,686 48 ( 70-61متوس  س

 20,52 32,135 31 (80-71كبير س

  %100 134 المجموع

االتصييال التعليمييية %( ميين عينيية البحييث يسييتخدمون وسييائل 62,686ن حييوالي سأ( 2يت   من النتائ  في جدول س              

ن المبحونين المتدربين وذلك باشراكهم دورات تدريبية لكيفية اسييتخدام الوسييائل قييادرين أويرجع السبب في ذلك  ،كل متوس بش

ما في حالة عييدم وجييود تلييك الوسييائل أ ،الطلبة إلىشكل جيد مما يسهل نقل المعلومات على استخدام الوسائل التعليمية المتوفرا ب

ذهييان أإلييى فكار والمعلومات بورا عند عرض المحاضرا إليصال األمةل الس أخرىسائل تعليمية ريسيين باالستعانة بوفيقوم التد

 الطلبة    
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العينننة وترتيبهننا حسنن   أفننرادم الوسائل التعليمية مننن وجهننة نظننر ية النسبية لكل فقرة من فقرات استخداهم.أ  تحديد األ1. 7

   أولوياتها

سييتبيان وترتيييب هييذه ف المعيييار  لكييل فقييرا ميين فقييرات اإلنحييراوسيي  الحسييابي واإلولتحقيب هذا الهدف تم استخدام المت      

 (   3في جدول س وكما موض  ،أفراد العينةمن وجهة ن ر الفقرات حسب درجة استخدام الوسائل التعليمية 

 العينة  أفرادوض  ترتيب مستوى استخدام الوسائل التعليمية من وجهة ن ر  :(3جدول س

المتوس   الفقرات  ت 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعيار 

 الرتبة

 20 1,72 2,507 استعمل الوسائل التعليمية بشكل مستمر في المحاضرا  -1

 22 1,89 2,402 سية  استخدم الوسائل التعليمية لكل المراحل الدرا -2

 2,5 1,48 3,000 السلوكية   هدافوظف التقنية التعليمية الحديةة في المحاضرا بشكل يحقب األأ -3

 17 0,88 2,582 استخدم وسيلة االتصال التعليمية في الوقا والمكان المناسبين -4

الوسيلة للمادا  اعتمد على وسيلة تعليمية واحدا لول الكورت الدراسي مما يسبب الملل من  -5

 العلمية  

2,701 1,76 9 

 12,5 1,38 2,626 استخدامي المستمر للوسائل التعليمية يسهل فهم المحاضرا للكةير من الطلبة  -6

 6 0,98 2,731 شجع استخدام الوسائل التعليمية الحديةة في كل المجاالت أ -7

 14,5 1,59 2,611 مادا العلمية تزيد الوسائل التعليمية من قدرا الطلبة على استيعا  ال -8

 21 1,02 2,462 تكسب الوسائل التعليمية المفاهيم والمهارات واالتجاهات المطلوبة للمادا العلمية  -9

 24 1,15 2,231 استةارا الطلبة واشباع حاجاته التعليمية  إلى استخدامي المستمر لوسائل االتصال التعليمية يؤد   -10

فكار التي يكونها الطلبة لم مون إلى ترتيب واستمرار األوسائل التعليمية يؤد  استخدام ال -11

 المحاضرا  

2,716 1,29 8 

 7 1,38 2,723 تحاشى الوقوع في اللف ية أوسائل التعليمية بشكل مستمر لكي استخدم ال -12

 23 1,09 2,044 لطلبة تكوين وبنا: المفاهيم العلمية السليمة لدى ا إلى تنويع الوسائل التعليمية يؤد   -13

 18 1,74 2,567 ف ل عند استخدامي للوسائل التعليمية خالل المحاضرا أ استغل كل الوقا المتاح بشكل  -14

استخدامي الوسائل التعليمية تمكنني من توفير الجهد حيث يمكن استخدام مرات عديدا من قبل  -15

 تدريسي  من  أكةر

2,589 0,34 16 

 19 28’1 2,529 ه الوسائل في العملية التعليمية مما يزيد  القدرا والدافعية على استخدامها من بفعالية هذؤ أ -16

 14,5 1,59 2,611 استخدامي الوسائل التعليمية تجعل م مون المحاضرا سلسا وسهال   -17

من وسيلة تعليمية واحدا خالل المحاضرا لتحفيز الطلبة على اكسا   أكةرشجع على استخدام أ -18

 لمعلومات ا

3,176 1,98 1 

وذلك من خالل الت كد من وجود الكهربا: داخل   ،أهيئ المناخ المناسب الستخدام الوسائل التعليمية -19

 القاعة الدراسية 

2,626 1,38 12,5 

الوسائل من حيث التقنية ومن حيث شرح المحتوى الذ  يت منه الت كيد على كيفية استخدام هذه  -20

 م مون المحاضرا

2,664 1,28 11 

 10 1,96 2,694 كل الوسائل التعليمية التي يحتاجها التدريسيين داخل المحاضرا تخ ع لصيانة دورية -21

 25 1,74 1,992 حصول التدريسيين على دورات تدريبية في كيفية استخدام الوسائل التعليمية  -22

 4 1,92 2,932 التعليمية  هدافتحقيب األ إلى  ن تؤد أبديلة عن تلك الوسائل التي يمكن استخدم الطرق ال -23

 2,5 1,48 3,000 استخدامي للوسائل التعليمية تعطيني فرصة للتنويع والتجديد الرغو  فيه خالل العملية التعليمية  -24

 5 0,77 2,738 لار استراتيجية علمية إالستخدام الوسائل التعليمية وفب التخطي  الجيد والمسبب  -25

  1,161 3,655 المعدل 
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الل ميين وسيييلة تعليمييية واحييدا خيي  أكةييرن فقييرا ساشييجع علييى اسييتخدام أ( 3ن النتييائ  المعروضيية فييي جييدول سيت   ميي          

ويعود السبب في ، (3,176األولى بمتوس  حسابي بلغ سكسا  المعلومات ( حازت على المرتبة إالمحاضرا لتحفيز الطلبة على 

هل علييى الطلبيية فهمهييا من وسيلة تعليمية واحييدا خييالل عييرض المييادا العلمييية سييوف يسيي  أكةرين ن كلما استخدم التدريسيأذلك 

 ،را وغيييا  عنصيير التشييويب للمحاضييرا الملل من المحاض إلىف ل من استخدامه لوسيلة تعليمية واحدا قد تؤد  أواستيعابها 

خيييرا بمتوسيي  ئل التعليمية( على المرتبيية األوسام البينما حازت فقرا سحصول التدريسيين على دورات تدريبية في كيفية استخدا

ن كلما زادت الدورات التدريبية للتدريسيين في مختلف الوسييائل التعليمييية وكيفييية أويعود السبب في ذلك  ،(1,992حسابي بلغ س

مييام بتلييك الييدورات هتب اإلخدامها والتنويع فيها لذا يجيي استخدام وصيانة  تلك الوسائل الوسائل التعليمية زادت دافعيتهم على است

و تكون بسبب لريقيية العييرض للوسيييلة التعليمييية التييي تعتمييد أ ،ريسيين نحو استخدام تلك الوسائلالتدريبية لتطوير مهارات التد

 على مصدر الكهربا: مةل البوربوينا وتكون غير متوفرا بصورا مستمرا   

 .  أولوياتهايتها من وجهة نظرهم وترتيبها حس  أهمو العينة أفراد. ب تحديد استخدام الوسائل التعليمية من قبل 1. 7

ية تلك الوسييائل ميين أهملتحقيب هذا الهدف تم استخدام المتوس  الحسابي واالنحراف المعيار  والرتبة لكل وسيلة تعليمية و      

 (   4وكما موض  في جدول س ،أولوياتهاالعينة وترتيبها حسب  أفرادوجهة ن ر 

ية تلك الوسائل من وجهة  ن رهم وترتيبها حسب أهموض  توزيع المبحونين حول استخدام كل وسيلة تعليمية وي ا(4جدول س

 أولوياتها

 

 ت

 

 الوسائل التعليمية

 يةهماأل االستخدام

المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

المتوس   الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

 الرتبة

 1,5 0,97 3,201 5 1,19 3,007 الرسومات البيانية -1

فالم التسجيلية والصور  األ -2

 التعليمية

2,895 0,48 10 2,850 0,42 8,5 

 1,5 0,97 3,201 2 1,16 3,134 الرسومات التوضيحية -3

 11 0,48 2,805 3 1,28 3,022 السبورات التعليمية -4

 12 1,52 2,791 11 0,42 2,805 النماذج -5

 3,5 0,95 3,014 4 0,74 3,014 زراعية النشرات العلمية ال -6

 10 1,16 2,828 7 1,24 2,977 الخرائ  -7

 7 1,28 2,858 14 1,18 2,619 الشفافيات وجهاز عرضها -8

 6 1,62 2,888 12 1,82 2,776 جهاز الداتاشو -9

 14 1,35 2,611 13 0,52 2,701 عرضها الشرائ  وجهاز  -10

 8,5 0,42 2,850 15 1,38 2,500 العينات -11

 5 1,73 2,977 1 1,19 3,253 الحاسو  -12

 15 0,87 2,477 8 1,61 2,940 جهاز الموبايل -13

 3,5 0,95 3,014 9 1,74 2,932 المختبرات -14

 13 0,43 2,656 6 1,83 3,000 الملصقات -15
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ميين حيييث االسييتخدام بمتوسيي   األولىرتبة ن س الحاسو  العلمي ( احتل المأ( 4ن النتائ  المعروضة في جدول سيت   م        

الوسييائل المتييوفرا فييي  أكةييرالوسائل التعليمية ويعتبيير ميين  أهمن الحاسو  يعتبر من أ(، ويعود السبب في ذلك 3,253بي سحسا

ن الكةييير ميين الطلبيية يجيييدون اسييتخدام الحاسييو  ممييا يسييهل علييى التدريسييي أف ال عن  ،األخرىالكلية مقارنة ببقية الوسائل 

خيييرا بمتوسيي  مييا سالعينييات( احتلييا المرتبيية األأ ،(  POWER POINT عييرض تقييديمي س   عرض المحاضييرا علييى شييكل

وذلييك  ،اسييتخداما ميين قبييل التدريسيييينقييل الوسييائل التعليمييية أن العينييات تعتبيير أويعود السبب فييي ذلييك  ،(2,500حسابي بلغ س

ن و تكييوأإلييى اسييتخدام العينييات بعييض المحاضييرات ال تحتيياج كييذلك هنييا   ،لحصول على العينات بصورا مسييتمرا لصعوبة ا

ومتييوفرا فييي الكلييية  مما يدفع التدريسي عن استبدالها بغير وسيلة تكييون قريبيية  ،و غال: سعرهاأالعينات غير متوفرا في الكلية 

ييية للوسييائل التعليمييية  ميين همما بالنسبة لي سالنشرات العلمية الزراعية( فقد تشييابها ميين حيييث االسييتخدام واألأيض عنها   للتعو

ويعود السييبب فييي  ،(4إلى  3,5ي ا تقاربا في ترتيبهم ما بين سأوكذلك  ،(3,014متوس  حسابي بلغ سالعينة ب أفرادوجهة ن ر 

وكييذلك تعتبيير ، متوفرا لكل االختصاصات الزراعية وهي ،سهل الوسائل استخداماأعتبر من شرات العلمية الزراعية تن النإذلك 

ي ا قدرا الطلبة على عمل تلك النشرات كل حسب اختصاصييه وقسييمه العلمييي أو ،توض  وتفسر الكةير من المفاهيم هانألمهمة 

ييية الوسييائل هممييا بالنسييبة ألأت العلمييية الزراعييية   تلك النشييرامما سهل على التدريسيين توضي  المادا العلمية عند االستعانة ب

بمتوسيي  حسييابي  األولييىقد احتلا سالرسومات البيانية والرسومات التوضيييحية ( المرتبيية العينة ف أفرادالتعليمية من وجهة ن ر 

كبيير أوالييذ  يسييتطيع أهم الوسائل اسييتخداما و أكةرلرسومات البيانية والتوضيحية هي ن اأويعود السبب في ذلك  ،(3,201لغ سب

بينما  ،االستعانة بها لتوضي  معلومة ماجهد عند  إلى عدد ممكن من المبحونين اتقانها بشكل جيد وكذلك تكون متوفرا وال تحتاج

ن جهيياز الموبايييل يعتبيير ميين أويعييود السييبب فييي ذلييك  ،(2,477خيرا بمتوس  حسابي بلييغ سحتل سجهاز الموبايل ( المرتبة األا

نه لغييرض ويسييتخدمو ،و الغييير صييحي  للكةييير ميين الطلبييةأللوقا وكذلك االسييتخدام السييي: لييه وجهة ن ر المبحونين م يعة 

حدث وسائل االتصال الذ  عن لريقه يمكن جمع الكةييير ميين المصييادر أنه يعتبر من أأهميته مع العلم فق  قلل ذلك من  ،الترفيه

 خص م مون المحاضرا   العلمية التي ت
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الغابننات / جامعننة يتها من وجهة نظننر تدريسننيي كليننة الزراعننة وأهمايجاد الفروق بين واقع استخدام الوسائل التعليمية و 2.7

 اللق  العلمي ( .  ،سنوات الخدمة الجامعية  ،الشهادة العلمية  ،بين المتغيرات متمثلة بن )الجنس الموصل و

ولتحقيب هذا الهدف تم حسا  التكرارات والنسب المئوية للمتغيرات وتم استخراج متوس  االستخدام لكل متغير ولحسا  

 ( 5وكما موض  في جدول رقم س SPSSوتم التحليل باستخدام برنام   ، ANOVAلتباين وتحليل ا T-testالفروق تم استخدام 

 

 استخدام الوسائل التعليمية وبين متغيرات البحثيوض  الفروق بين واقع ا ( 5جدول س

 Tقيميييييييييييية  متوس  االستخدام النسبة المئوية العدد المتغيرات

 المحسوبة

Sig معنوية 

 الجنس

 0,612 65,219 85,074 114 ذكر

 

 

0,542 

 66,150 14,925 20 نةىأ 

  %100 134 المجموع

 الشهادا العلمية

 0,385 0,872 65,022 66,417 89 ماجستير  

 66,021 33,582 45 دكتوراه

  %99,999 134 المجموع

 Fقيميييييييييييية  سنوات الخدمة الجامعية

 المحسوبة 

Sig معنوية 

 0,832 64,759 40,298 54 ( سنة12-3قليلة س

 

 

0,438 

 

 

 

 

 65,181 32,835 44 (سنة22-13متوسطة س

 66,472 26,865 36 ( سنة32-23كةيرا س

  %99,999 134 المجموع

   اللقب العلمي

 0,691 0,488 65,916 17,910 24 مدرت مساعد 

 64,800 44,776 60 مدرت

 66,423 19,402 26 ستاذ مساعد أ

 56,041 17,910 24 ستاذأ

  %99,999 134 المجموع  

          

 ( الفروق الفردية بين استخدام الوسائل التعليمية وبين المتغيرات التالية 5يت   من النتائ  المعروضة في الجدول س             

لجنس حيث وضحا النتائ  عدم وجود فروق فردية ذات داللة احصائية بين استخدام الوسائل التعليمية وبين اأا الجنس -1

 (   0,612س T-testبلغا قيمة 

وضحا النتائ  عدم وجود فروق فردية ذات دالليية احصييائية بييين اسييتخدام الوسييائل التعليمييية وبييين أا ادا العلميةالشه -2

 (  0,782س T-test الشهادا العلمية حيث بلغا قيمة
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صائية بين استخدام الوسييائل التعليمييية حإعدم وجود فروق فردية ذات داللة  وضحا النتائ أا سنوات الخدمة الجامعية -3

 ( 0,823س  Fوبين سنوات الخدمة الجامعية حيث بلغا قيمة 

وبييين اللقييب العلمييي حيييث  ا يت   من النتائ  عدم وجود فروق فردية بين اسييتخدام الوسييائل التعليميييةالمؤهل العلمي -4

 ( 0,488س Fبلغا قيمة 

و مؤهلهم أو شهادتهم العلمية أبغض الن ر عن جنسهم ، م فروق فيما بينهميسيين ليس لديهن التدرأويرجع السبب في ذلك   

 ،هذا من جهةجابة على فقرات البحث أفراد العينة في اإل  تقار  في وجهات ن ر أي نحو استخدام الوسائل التعليمي العلم

و أا: اسييتخدم الوسييائل التعليمييية سييو ذهان الطلبييةأإلى يصال المادا العلمية إن التدريسيين قادرون على إف أخرىومن جهة 

 بالشرح للمادا العلمية    فياكت

 عليمية . التعرف على الصعوبات التي تواجه تدريسيي كلية الزراعة والغابات / جامعة الموصل في استخدام الوسائل الت 3. 7

وكمييا موضيي  فييي  ،أولوياتهيياحسب ولتحقيب هذا الهدف تم استخراج التكرارات وحسا  الوزن المئو  وترتيب الفقرات         

 ( 6جدول سال

الصعوبات التي تواجه تدريسيي كلية الزراعة والغابات نحو استخدام الوسائل التعليمية وترتيبها حسب  أهميوض   ا(6جدول س

 أولوياتها

 الرتبة الوزن المئو   العدد  الصعوبات ت

 1 74,425 399 مية بالمادا العلمية ال تتوفر المواد الخاصة بإنتاج الوسيلة والبرام  التعلي -1

 8 65,475 351 عدم مناسبة وسائل التعليمية الموجودا الستخدامها في المنه  العلمي -2

الوسائل التعليمية الحديةة   أهمعدم توفر الدورات التدريبية للتدريسيين على  -3

 امها وكيفية استخد

372 69,400 4 

 6 66,600 357 جهزا عرضهاأالتعليمية الحديةة و خدام تقنياتالصف الست  عدادإ عدم  -4

 5 67,350 361 عدم تقبل الطلبة للوسائل التعليمية الحديةة في المحاضرا -5

 9 61,925 332 ضيب وقا المحاضرا ال تكفي من استخدام الوسيلة التعليمية الحديةة -6

 2 71,250 382 المادا العلمية ال تشجع على استخدام الوسائل التعليمية  -7

غلب أ يمية مرتبطة بموضوعات المنه  في عدم وجود الوسائل والتقنيات التعل -8

 حيان األ

356 66,400 7 

 3 70,125 376 العلمية في الكلية   أقسامقلة عدد الوسائل والتقنيات التعليمية داخل كل قسم من   -9

  من الوسائل أدام لمحاضرا مما يعيب عملية استخزيادا الكةافة الطالبية في ا -10

 التعليمية خاصة التي تحتاج المشاركة من الطلبة  

274 51,100 10 

ن الفقرا سال تتوفر المواد الخاصيية بإنتيياج الوسيييلة والبييرام  التعليمييية بالمييادا أ( 6في جدول س يت   من النتائ  المعروضة     

ولييية الخاصيية ن قليية تييوفر المييواد األأعود السييبب فييي ذلييك وي ،(74,425غ سبوزن مئو  بل األولىحازت على المرتبة  العلمية(

وتعتبيير هييذه  ،وهذا يؤنر على استخدام الوسائل التعليمية بشييكل مسييتمر ،وتكاد تكون معدومة ،لة جدابإنتاج الوسائل التعليمية قلي

 الصعوبات التي تواجه التدريسيين عند استخدامهم لتلك الوسائل   أهممن 



ARID International Journal for Science and Technology (AIJST) VOL: 3, NO 5, June 2020 

 

 
 38 

ARID International Journal for Science and Technology (AIJST) 

 
 

التعليمية خاصة التي تحتاج المشاركة   من الوسائل ألمحاضرا مما يعيب عملية استخدام افة الطالبية في اما فقرا سزيادا الكةأ

ن العدد الكبير للطلبة داخل  أويعود السبب في ذلك  ،(51,100غ سخيرا بوزن مئو  بلحازت على المرتبة األ من الطلبة( فقد

مشاركة  إلىذا تحتاج إعداد الطلبة وخاصة ا كانا الوسائل قليلة ال تكفي ألذإاستخدام الوسائل التعليمية خاصة القاعة يعيب من 

عند عرض المحاضرا واليسم  لكل الطلبة من استخدام الوسائل التعليمية خالل المحاضرا  لويال ايستغرق وقت اللطلبة فهذ

 الواحدا    

 االستنتاجات - 8

  ة لتدريسيي كلية الزراعة والغابات ججامعة الموصييل هييو متوسيي ن مستوى استخدام الوسائل التعليميإ انستنت  من البحث -1

لييية وعنييد عييدم ن المبحونين قادرين على استخدام الوسائل التعليمية المتوفرا فييي الكأ%( وهذا يدل على 62,686سبنسبة 

والهييدف ميين ذلييك  مية للطلبةمتوفرا لعرض المادا العل أخرىنه قادرعلى االستعانة بوسائل تعليمية إوجود وسائل معينة ف

 ذهان الطلبة   أكبرعدد ممكن من فكار والمعلومات ألنقل األ

يتها من وجهة ن ر تدريسيييي أهمحصائية بين مستوى واقع الوسائل التعليمية وإعدم وجود فروق فردية ذات داللة  ظهور -2

سنوات الخدمة الجامعييية  ،العلمية  الشهادا ،كلية الزراعة والغابات ج جامعة الموصل وبين المتغيرات المتمةلة بي سالجنس 

 العلمي(  اللقب ،

الوسييائل  أكةييرن الحاسييو  هييو أفقييد اسييتنتجنا  ،العينيية أفييرادية الوسائل التعليمية من وجهيية ن يير أهمبالنسبة الستخدام و -3

علمييية قييد قسييام الن كييل األأباإلضييافة  ،ن الطلبة يجيييدون اسييتخدام الحاسييو أف ال على  ،العينة أفراداستخداما من قبل 

ييية أهم كةييرالرسومات البيانية والتوضيحية األية تعتبر همما من ناحية األأ ،استخدامهسات حاسو  لذلك اتقنوا خذوا كورأ

ها كييذلك يسييتطيع عييدادو وقييا لويييل إلأإلى جهد كبييير تحتاج  العينة ألنها تعتبر سهلة ومتوفرا وال أفرادمن وجهة ن ر 

 عرض المحاضرا   مما يسهل  ،جميع الطلبة من فهمها

وزارا فعلييى ، نحييو اسييتخدام الوسييائل التعليميييةهنا  الكةير من الصعوبات التي تواجه تدريسيي كلية الزراعة والغابييات  -4

نمييا فييي بيياقي كليييات جامعيية إعوقات ليس في كلية الزراعيية فقيي  وسبا  وجود تلك الصعوبات والمأن تبحث في أالتعليم 

 الموصل والعمل على حلها  

 والمقترحاتيات التوص -6

 العلمية     تسس التي تركز عليها المقررااأل هتمام والسعي إلى جعل الوسائل التعليمية منيوصي الباحةان باإل -1

 نواعها لجميع أقسام الكلية كل حسب اختصاصه   أتوفير الوسائل التعليمية بكافة  -2

   ئل التعليمية واألجهزا والتقنيات الحديةةالوساعقد دورات تدريبية للتدريسيين بشكل مستمر حول كيفية استخدام  -3
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 جرا: مقارنة بينهم   إو أخرىلة لنفس الموضوع مع كليات زراعة جرا: دراسة ممانإ -4

 جرا: دراسة خاصة تتناول أهم المعوقات والمشكالت التي تواجه التدريسيين عند استخدامهم الوسائل التعليمية إ -5

  

 

 ائية المستخدمة في البحثحصاإلجدول المختصرات لرموز الوسائل 

T –Test لحسا  الفروق الفردية لمتغيرين 

F من متغيرين كةرلحسا  الفروق الفردية أل 

Sig المعنوية 

SPSS سStatistical package for social science) 

حصائي لتحليل بيانات البحث ويستخدام هذا البرنام  إبرنام  

 انات رقميةتحتو  على بيفي األبحاث العلمية التي 

ANOVA حاد  جدول تحليل التباين األone-way analysis of 

variance وهو اختبار يستخدم للمقارنة بين المتوسطات )

 اليجاد الفروق الفردية 
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Abstract 

The non-uniform stress distribution occurs in a tension member adjacent to a 

connection, in which all elements of the cross-section are not directly connected. 

This effect reduces the member’s design strength because the entire cross-section is not 

fully effective in the critical section’s location. That's why an experimental study has 

been done to investigate the effect of the weld length on the tension capacity, two 

specimens (hollow structural sections) have been tested by using Instron 8800 machine 

with two weld lengths, 46 mm and 56 mm. The 46 mm size is the minimum 

requirement of the sufficient size of the tension connection depending on United States 

Steel Standard. The Result proved that there has been too much effect on the 

connection carrying tension capacity. The result of the 46 mm weld length is about 155 

KN and about 180 KN for the 56 mm weld length. While the ABAQUS simulation 

results were about 168 KN for the 46 mm weld length and about 172 KN for the 56 

mm weld length. 

.  

Keywords: tension member, tensile test, welding size effect, hollow structural section. 
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 الملخص

 المقطع عناصر جميع تكون حيث اللحام مناطق في خاصةد( مقطع التوتر )الش    في منتظم غير يكون اإلجهاد وزيعت

 .مباشر بشكل متصلة غير

ال بشكل كامل في موقع الجزء  ، بسبب أن المقطع العرضي بأكمله غير فع  للمقطع ةيالتصميم وةقال من التأثير هذا يقلل

 باستخدام(   hollow  structural sections) مجوفة هيكلية أقسام من لعينتين تجريبية دراسة جراءإ تم السبب لهذا الحرج، 

  و ملم 46 لحام طول باستخدام التصميمة القوة على  اللحام طول ثيرتأ لدراسة للحام مختلفين طولين باستخدام  INSTRON لةآ

  كيلو 155 حوالي الشد سعة بلغت حيث ،ةيالتصميم دالش    قدرة على اللحام لطول الكبير التأثير ذلك النتيجة ثبتتوأ ،ملم 56

  حين في. ملم 56 لحام طول ذو الثاني للنموذج نيوتن كيلو 180 يحوال الشد سعة بلغت حين في، ملم 46 طول ذو لنموذج نيوتن

 يوحوال ملم 46 طول ذو لنموذج نيوتن كيلو 168 إلى  ABAQUS ـال برنامج في المحاكاة  عملية  في الشد سعة قيمة وصلت

 .ملم 56 لحام طول ذو الثاني للنموذج نيوتن كيلو 172

 الكلمات المفتاحية : القوة التصميمة ، برنامج اباكوس ، هيكلة مجوفة 
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1. Introduction 

Shear lag might be defined as one of the phenomena which creates losses in the resistance 

regarding tension member that is connected via just part related to its cross-section. It is 

considered as a complicated issue that was studied for a lot of years (examples are provided by 

Easterling and Giroux in 1993[1], Tremblay 2001[2], Bauer and Benaddi 2002[3,4] Benaddi and 

Bauer 2002[5], 2003[6]). There are many parameters that are impacting the shear lag 

phenomenon, also they are complex to evaluate: the size and the type are related to the cross-

section, joint eccentricities, length of welds, type of connection, length of the member, and so on. 

The approach utilized for analyzing tension as well as the welds of the shear fillet require 

principal stress in the weld being evaluated from knowledge which is related to stress, act as 3 

mutually perpendicular planes. The main stresses are specified with the use of standard theory 

which is related to the stress analysis that was defined thoroughly via a lot of studies. 

(Mendelson 1968[7], Southwell 1941[8]) The theory has been studied briefly prior to analyzing 

the welds and has been defined for the purpose of understating the applied approach. 

The authors have recently proposed an analytical approach to calculate the reduction in strength 

because of the effect of the shear lag on the tension member welded connections (“Abi-Saad and 

Bauer 2004” [9]). Distribution of the stress was considered at both the elastic and the ultimate 

load levels. The predicted strength of welded connections for flat bars, angles, channels and 

rectangular hollow sections was found to coincide with results from several test series (Bauer 

and Abi-Saad 2005[10]). 

In order to further validate the analytical method, stress distributions in welded connections were 

obtained at various load levels using non-linear finite element analyses. The case of a flat bar 

welded to a gusset plate was considered for simplicity in an attempt to uncover the basic 
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mechanisms of the shear lag effect. The main parameter governing shear lag is the fact that the 

weld length ratio to bar width varied. 

The strength of the connections predicted by the experimental work with using the Instron 

machine and the analytical method will be compared herein to the strength that has been 

obtained from the finite element analyses using the Abaqus program. 

The rules for designing these joints have been initially introduced by (Freeman1931[11]) and 

after that by (Vreedenburgh 1954[12]). The two sets of suggestions were based on the results of 

the experiments. The proposals of freeman have been extremely uncomplicated, yet the 

proposals of Vreedenburgh have been more complicated. 

For the common use, rules have been basic and provided in Codes of Practice, a lot of them have 

been summarized in (Clark’s 1971[13]). Usually, the approach applied via Codes of Practice is 

finding the force that acts on and perpendicular to the plane which is related to the weld’s throat 

and for calculating stresses acting on the area of the throat considering them as uniform along 

weld’s length. 

Such stresses have been combined in a certain way and made for satisfying certain design 

standards. With regard to (British Standard for buildings,1969[14]), normal and shear stress on 

weld’s throat that is deposited on the Grade43 parent metal are fixed on 115N/mm2 and 

corresponding stress, estimated with the use of the formula of Von Mises Stresses, has been 

fixed on 230N/mm2. High stress is permitted in the welds which are deposited on the Grade50 

and Grade55 parent metal that proper electrodes have been applied. Comparable requirements 

are defined for the welds in (steel girder bridges 1972[15]), yet acceptable stresses are 

considered to be lower in comparison to those applied in buildings. Frequently, the actual 

process of design has become more uncomplicated through considering that the weld transmits 

applied forces just through the action of shearing on the area of the throat, and shear stress, 

estimated as applied force divided by the area of the throat, is fixed on 115N/mm2. 
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Even though the stresses’ treatment on the throat area is defined thoroughly, British Standards 

did not indicate an external force system that is applied to calculate such stresses.  

As can be seen through (Clark 1971[13]), the design approaches which are used in the USA and 

in Europe are considered to be comparable to those utilized in Britain even though the approach 

in which stresses on the throat are combined vary to some extent. Permissible stresses depend on 

yield stress related to parent metal in all cases. 

2.Finite Element Model Simulation 

The Finite Element (FE) model is established by creating different parts that are 

assembled together to form the ribbed model. All parts are connected with the assumption that 

they are perfectly fixed to each other. All parts are assigned with isotropic material properties, 

for the detailed solid model, specifications as shown in Table 1.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARID International Journal for Science and Technology (AIJST) VOL: 3, NO 5, June 2020 

 

 
 48 

ARID International Journal for Science and Technology (AIJST) 

 
 

Table (1): Specifications of the specimen. 

 

 

 

 

*the weld length and thickness were variable in order to study the effect of weld size on the 

fatigue load, the length was 46,56 mm while the throat of the weld was 3,3.5 and 4 mm.                                                                                                                        

In the constraints module, the weld part was assigned as a tie surface with the HSS profile as 

shown in figure 1. 

      

A. Second type of constraint between the plate 

and the weld part 

 

Figure (1):  Constraints1 between HSS and weld part. 

Creating boundary conditions is an important part of FE-modelling where mistakes are 

sometimes made. The model is a fixed supported member from one side. 

Boundaries are placed at one side of the member in order to lock the movement from one, in line 

with the real state of the model in the laboratory. 

Poisson's 

Ratio 

Young's 

Modulus 

Mass 

Density 

Thickness 

mm 

Width/throat 

mm 

Length mm Parts 

0.3 200000 0.0078 2.8 50*50 width 500 Length Hollow 

structural 

section 

(hss) 

0.3 200000 0.0078 10 80 width 200 Length Plate 

0.3 200000 0.0078 - Variable 

(3,3.5,4) throat 

Variable 

(46,56) 

Weld * 

B. First type of constraint between 

the HSS and the weld part 
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The boundary condition which has been used is that the surface is not allowed to move vertically 

so that local unrealistic deflection of elements is avoided.     

The boundary conditions from the type symmetry/ Antisymmetric/ Encaster, while the 

(U1=U2=U3=UR1=UR2=UR3=0). 

In the load case, A displacement/Rotation type load has been performed with a displacement in 

z-direction equal to 1 mm in order to represent the pulling load for the tension member. This 

results in uniform pressure which is used in the finite element model. There is only one load case 

considered.  

To verify that the density of the mesh is adequate a convergence study is performed by changing 

the mesh size and examining how this affects the result of the analysis. Before meshing the 

model, the location of the crack initiation must be known since this is the area that is to be 

meshed with higher density. 

It is important that the mesh size is chosen approximately equal for the whole model by a global 

size of 2 mm, different mesh is taken in the weld region affected by the applied load more than 

other parts as a global size of 1 mm, which will be more affected by the applied load compared 

to the other parts of the member. 

Real results from the specimen are obtained depending on the mesh size in the weld zone. 

 

3. Description of Experimental Specimens: 

Through our experiment we have discussed the effect of weld length on the tension capacity, it 

was decided to work with HSS section (50*50) with 2.8 mm thickness and the gusset plate was 

with 10mm thickness as shown in (figure 2).  

The hand calculation was to calculate the weld length: 
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Ag = 541 mm 

An = 541-(2*(10*4)) = 541-80 = 461 mm 

tensile strength for steel S235 (fu) = 360 MPa 

yield strength for steel S235 (fy) = 235 MPa 

for yielding on the gross area  

p = 0.9*235*541 = 114,421.5 N  

for rupture on the net effective region  

P = 0.75 * 360 *461 = 124,470 N 

114,421.5= 0.75 * 360 *(4*3*length of weld ) 

length of weld = 35.31 mm < 40 mm 

But according to the American national standard (AISC360-16) the minimum weld length is 40 

mm. 

By considering for starting and end of weld = 40 + 6 = 46 and for the purpose of observing the 

effect of the weld length on the tension capacity on of the specimen was with 46 mm weld length 

and the other was with 56 mm and the weld throat thickness was 3 mm for both samples.   

 

 

Figure (2): The two specimens before making the test 
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4. Weld Properties: 

In our case, the weld was fillet weld joint and the type of weld which has been used was the gas 

metal arc welding (GMAW), as shown in figure 3.  

The gas metal arc welding (GMAW) process uses an electric arc to generate heat to melt the 

parent material in the joint. A separate filler material supplied as a consumable electrode also 

melts and combines with the parent material to form a molten weld pool.  

 

Figure (3):  Fillet weld 

The throat of the laboratory specimens was about 3.5 mm and for that we made the tensile test 

simulation in ABAQUS program for three different throats in order to discuss the throat size on 

the tension capacity, the throat size was 3 mm, 3.5 mm and 4 mm. 

 

5. Results and Discussions: 

A comparison for all the obtained results from the tension which have been made by Instron 

Machine as shown in figure 4 will be made, in order to explain the behavior of the two 

specimens, comparing the values of stress and strain and their variations according to the change 

in the length. 
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Figure (4):  INSTRON testing system 

The results are shown in Table 2 below: 

Table (2): The results of the tensile test 

56 mm weld length 46 mm weld length 
  

182,254 N 156,069 N Tension capacity 1 

332.51 MPa 280.36 MPa Tensile stress(maximum) 2 

24.41 mm 10.28 mm Tensile extension (maximum) 3 

242.77540" s 237.83500"s Time at Break 4 

152 MPa 121 MPa tensile stress at Break 5 

199796 MPa 198923 MPa Young's modulus 6 

24.38597 mm 9.95232 mm Extension at Break 7 

478 mm 490 mm tensile strain (extension) gauge 

length  

8 

0.05102 mm/mm 0.02031 mm/mm tensile strain (extension) at 

Break 

9 

0.10705 mm/mm 0.00339 mm/mm Extensometer at Break 10 

25 25 mm Extensometer gauge 11 

 

The behavior of the two specimens after carrying out the tensile test is shown in figure (5) while 

figure (6) shows a comparison between the two specimens with the tension capacity and the 

extension. 

Also, the value of the tension capacity which has been obtained from the laboratory test has been 

compared with the ABAQUS simulation as shown in figure (7) and figure (8). 
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While the tensile test simulation results were listed in Table 3 

Table (3): The results of the tensile test simulation of ABAQUS program 

Specimen Tension capacity of 3 

mm throat size 

Tension capacity of 

3.5 mm throat size 

Tension capacity of 4 

mm throat size 

46 mm weld length 167(KN) 167.9(KN) 168.5(KN) 

56 mm weld length 172.7 (KN) 173.4(KN) 172(KN) 

 

 

                          Specimen with 46 mm weld length                                Specimen with 56 mm weld length 

                         Figure (5): The deformation of the specimens after doing the tensile test 
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Figure (6):  The tension capacity of specimen one and two 

 

 

Figure (7):  Comparison between experiment result and ABAQUS simulation result for 46 mm weld 

length specimen 
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Figure (8):  Comparison between experiment result and ABAQUS simulation result for 56 mm weld 

length specimen 

 

6. Conclusions: 

The purpose of this investigation was to review the tension capacity provisions for 

welded tension members. Two tension members were considered with two different lengths of 

weld for the purpose of investigating the effect of the weld length on the tension capacity. 

Experimental strains were determined directly from tensile tests an example demonstrated that 

the predictions which are related to the suggested approach are in practical agreement with the 

results of tests. 

With regard to the flexible structural steel connections which are not showing peak load 

or pronounced yield in load vs. the response of the deformation, it has been indicated that the 

scholars have faced certain difficulties in specifying connection capacity, with all the suggested 

approaches appearing somewhat arbitrary. Yet, the analytical expressions regularly depend on 

the yield line theory suggested by researchers for different flexible connections, there is a 

difficulty in assessing the precision of the models of capacity and their variants (that might 

involve yield fans, and so on.). 

Based on the experimental investigations reported herein, it was concluded that: 
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1. The tension capacity for the 46 mm weld length was equal to 156 KN while for 56 mm 

weld length was about 182 KN, and that shows the effect of weld length on the tension 

capacity. 

2. Also, the tensile extension was about 10 mm for the 46 mm weld length and about 24 mm 

for the 56 mm weld length. 

3. The Young's modulus was 198923 MPa for the 46 mm while it was 199796 MPa for the 

56 mm which is almost the same because the length of weld has no considerable impact. 

4. It is indicated that strength related to the tension fillet welds where longitudinal residual 

stress exists, is greater in comparison to that of the stress-relieved welds, assuming the 

fact that the stress system is still 2-D. Strength related to shear fillet welds does not 

depend on the existence of longitudinal residual stresses. 

5. Shear lag effects at the connection will not control the capacity of welded channels under 

tension. All the channel sections, except for the one that failed in the welds, also failed at 

the gross section fracture away from the welds. 

6. For HSS tension members, before more test results become available, the weld length 

should be at least equal to the width between two longitudinal welds. It is also 

recommended that a transverse weld be used across the thickness of the gusset plate at 

the location where the slot contacts the gusset plate. 

7. Shear lag effects at the connection have a limited effect on the capacity of HSS tension 

members due to tension stiffening provided by the gusset plate. Most of the HSS 

specimens failed at the gross section fracture away from the connections. 

8. After doing the ABAQUS simulation the tension capacity for the 46 m weld length was 

about 168 KN and 172 KN for the 56 mm weld length specimen. 
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List of Abbreviations and Symbols 

AISC American Institute of Steel Association 

FE Finite Element  

GMAW Gas Metal Arc Welding 

HSS Hollow Structural Sections 

UTS Ultimate Tensile Strength 

σ Stress 

ε Strain 

E Modulus of Elasticity 
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ABSTRACT 

This work includes the determination of moisture, ash and some antioxidants (namely, total 

phenols  flavonoids and ascorbic acid (vitamin C)) in onion (plumps, leaves), radish (roots, 

leaves), and snake cucumber (fruits) located  in Harran Dian, Thalab and Eber Lasloom sites in 

Delta Tuban, Lahij Governorate/Yemen. Antioxidants were analyzed by Uv-Vis 

spectrophotometer. The results showed significant differences in the studied vegetables. The 

content of total phenols ranged between 42.79 to 79.69 ppm in the dried samples while the 

values of flavonoids in the dried samples were found to be within the range (46.33-100.35 ppm). 

The analysis of ascorbic acid gave values between 10.51-32.56 ppm for the fresh samples.       

  

Keywords: Onion, Radish, Snake Cucumber, Total Phenols, Flavonoids, Ascorbic acid 
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 الُملّخص 

 حمض األسكوربيكو ،الفينوالت الكلية، المنّكهاتتحديداً مضادات التّأكسد )بعض شملت الدراسة تقدير الّرطوبة والّرماد و

هّران ديّان، الثّعلب و  مناطق  ضمن (ثمار) خيار القثّاءو وأوراق( جذور) الفجلوأوراق( ، أبصال ))فيتامين ج(( في البصل 

 أظهرت .المرئي –مضادات التّأكسد باستخدام جهاز طيف فوق البنفسجي حللّت .لحج/اليمن، محافظة في دلتا تبن  عبر لسلوم

 جزء من المليون ((42.79-79.67الفينوالت الكلية قيم  تراوحت قيد الدّراسة.وجود فروق معنوية بين الخضروات  إلىالنتائج 

حمض تحليل  أعطى جزء من المليون. (100.35-46.33) المدىقيم المنّكهات ضمن  بينما كانتالجافّة،  اتفي العيّن

 الّطازجة.   اتالعيّن فيمليون الجزء من  (32.56 -10.51قيم تراوحت بين ) األسكوربيك

 

 حمض األسكوربيك البصل، الفجل، الخيار، الفينوالت الكلية، المنّكهات، :الكلمات المفتاحية
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 المقّدمــة   -1

نعيش اليوم صحوة عالميّة تتّجه نحو االستفادة من و ،أضحت دراسة العالقة بين التّغذية والّصّحة من المواضيع البحثيّة القيّمة

ية  أهمالنباتات لما تحتويه من مركبات كيميائية يمكن أن تعدّ خامات أّوليّة تصلح أن تكون خطوة أولى في إعداد مركبات ذات 

 Bioactiveطة والخضروات وغيرها من أجزاء النّبات مرّكبات حيويّة نش ةاك، تمتلك الفو[1-3]غذائيّة وصّحيّة كبيرة 

compounds [5,4] بأنّها مرّكبات طبيعية غير مغذيّة تتواجد في األغذية النباتية و  2007وروبي في العام عّرفها االتحاد األ

 .[6]لها تأثيرات مفيدة وبعضها لها تأثيرات ساّمة عندما يتم هضمها 

دّدة، المنّكهات وحمض األسكوربيك )المرّكب المعروف تعدّ الخضروات مصدرا مهّما لمضادّات التّأكسد مثل الفينوالت المتع

الّتي يمكن أن تُخفّض خطر اإلصابة ببعض األمراض التّي تصيب [7,1-13] بفيتامين ج( وهي من المرّكبات الحيويّة النّشطة 

. تقلّل مضادات [14-17]والتي تشّكل تهديداً للّصّحة العامة للجسم  ،االنسان مثل الزهايمر ومرض القلب الوعائي والّسرطان

عبر إعاقة تفاعل هذه الجذور مع الجزيئات الثّابتة كالبروتينات  Free radicalsالتّأكسد من األضرار المحتملة للجذور الحّرة 

 . DNA [21-18]واللّيبيدات والتّقليل من تأكسد جدران األوعية الدّمويّة وإتالف الخاليا والحمض النّووي 

ولهذا هدفت   ،ها في وجبات الغذاء اليمنيّة حيث تدخل في مكّونات الوجبة إّما بصورة طازجة أو مطهيّةيتأهمتمتاز الخضروات ب

تقدير نسبة الّرطوبة والّرماد وبعض مضادّات التّأكسد في البصل، الفجل األبيض وخيار القثّاء المزروعة في   إلى هذه الدّراسة 

 (.1إنتاجاً للخضروات خصوصا في محافظات جنوب اليمن )شكل  ركثدلتا تبن، محافظة لحج كونها من المحافظات األ

 

 

 

 

 

 

 

 (: صور الخضروات وأجزائها المدروسة1كل )ش

 ثمار الخيار )القثـاء( . 3     . جذور وأوراق الفجل2أبصال وأوراق البصل                  . 1
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 الهدف من البحث:

الخضروات المزروعة في البيئة اليمنيّة والتّحليل الكّمي الّطيفي لبعض مرّكباتها الحيويّة تقدير نسبة الّرطوبة والّرماد لبعض 

 والّتي تعدّ من المصادر الّطبيعية المستخدمة كمضادات تأكسد. ))الفينوالت الكليّة، المنّكهات وحمض األسكوربيك

 المواد وطرائق البحث  -2

 جمع العينات

م من ثالث مناطق 2019إبريل  -م 2018ة )البصل، الفجل وخيار القثاء( خالل الفترة سبتمبر تّم جمع العيّنات قيد الدّراس

( ثّم  1تّم قطف األجزاء النباتية المدروسة )جدول  .(2محافظة لحج )شكل  -)هّران ديّان، الثّعلب وعبر لسلوم( في دلتا تبن

 وضعت في أكياس بالستيكيّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محافظة لحج/ اليمن   -(: خارطة  توّضح مناطق الدّراسة )هّران ديّان، الثّعلب وعبر لسلوم( في دلتا تبن2شكل )
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 (: تصنيف الخضروات المدروسة وتحديد األجزاء المأخوذة للتّحليل1جدول )

 الجزء المدروس العائلة االسم العلمي  االسم المحلي 

 Amaryllidaceaeالنرجسية  .Allium cepa L البصل
 أبصال

 أوراق

 Brassicaceaeالصليبية  .Rphanu ssativus L الفجل
 جذور

 أوراق

 ثمار Cucurbiaceaeالقرعية    .Cucumis melo L الخيار

 

 تجهيز العيّنات

المعمل وتّم تنظيفها من الشوائب وغسلها بماء الحنفيّة مّرتين ثّم بالماء المقّطر ثالث مّرات ثم قّطعت  إلىأخذت العيّنات 

ساعة بعدها تم طحنها ونخلها  24°م لمدّة 70وجفّفت داخل فرن التجفيف عند درجة حرارة  ،ووضعت في أكياس ورقية

ت حمض األسكوربيك الطازجة فقد غسلت بماء الحنفيّة إلزالة ووضعت داخل علب بالستيكية لتكون جاهزة للتحليل .أّما عينا

قطع صغيرة ثم خلطت باستخدام الخالط  إلىالغبار والجسيمات غير المرغوب فيها ، ثم غسلت بالماء المقطر ، وتم تقطيعها 

 التحليل.الكهربائي حتى تجانست تماماً كل عينة على حدة ، ثم حفظت في علب بالستيكية وفي الثالجة حتى وقت 

 تعيين الرطوبة 

وذلك  ]22[( .A.O.A.Cتم تقدير الرطوبة حسب الطريقة الموصوفة من قبل جمعية المحللّين الكيميائيّين األمريكية الّرسمّية )

°م لمدّة ساعتين. تؤخذ البوتقة بعد إخراجها من الفرن  105غم من مسحوق النبات الجاف وتوضع في فرن التجفيف عند 5بأخذ 

 دقيقة حتى تبرد، ثم توزن. تكّرر العملية حتى الحصول على وزنتين ثابتتين. 20جفّف وتترك لمدّة الم إلى

 تحسب نسبة الّرطوبة من العالقة التالية:

100𝑋 
وزن  العيّنة  قبل التّجفيف −وزن  العيّنة  بعد التّجفيف 

وزن  العيّنة 
=  نسبة الّرطوبة %
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 تعيين الرماد

غم من العينة الجافّة في الميزان الحّساس وتوضع في البوتقة  5بوزن  [22]تّم تقدير الرماد حسب الطريقة الموصوفة في 

ساعة ، أو ظهور الرماد األبيض، توضع  16م ، وتترك لمدة  550ºالخزفية، توضع البواتق في فرن الترميد عند درجة حرارة 

 توزن البواتق ، ويكرر الوزن حتى الحصول على وزن ثابت.بواتق العينات في المجفف حتى تبرد ، 

 يتم حساب نسبة الّرماد من خالل العالقة التالية:

100𝑋 
وزن الّرماد 

وزن العيّنة
=  نسبة الّرماد  %  

 تحضير مستخلصات الفينوالت والمنّكهات الكلية 

مع بعض التعديالت؛ أخذت   [2]( OuوWada تّم تحضير مستخلصات الفينوالت والمنّكهات الكلية وفقا لطريقة وادا و أوي ) 

مّل ميثانول 30مّل، وأضيف إليها  50 غم من العينة النباتية المطحونة والجافة، ثم هرست ووضعت في كأس زجاجي سعة 10

ساعة ثم بالتحريك بواسطة خالّط مغناطيسي بدرجة حرارة   24هات بالنقع لمدة مطلق، واستخلصت الفينوالت الكلية والمنكّ 

 الغرفة لمدةّ ساعة ، رشّحت بعدها العينة واُخذ السائل الرائق للتحليل . 

 تعيين الفينوالت الكلية 

العينة التي سبق  مّل من مستخلص 1حيث أخذ  [23,7]( Folin Ciocalteuعينت الفينوالت الكلية باستخدام كاشف فولين ) 

( Double distilled waterمّل ماء ثنائي التقطير ) 7( و1:10مّل من كاشف فولين  )  2.5استخالصها وأضيف إليها 

( ثم 3CO2Na  ( )7.5%مّل من كربونات الصوديوم )   10دقائق بحرارة الغرفة ، ثم أضيف إليها   5ومزجت وحفظت لمدّة 

مل . ترك المزيج في الظالم وفي درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة   25ة في دورق حجمي سعة العالم إلىأكمل بالماء المقطر 

نانومتر( .وأسقطت النتائج  700ونصف. وبعدها قيست االمتصاصية باستخدام جهاز المطياف الضوئي عند طول الموجة ) 

( بوصفه مركباً معيارياً مرجعياً للفينوالت الكلية وبسلسلة Gallic acidعلى منحنى معياري حضر باستخدام حمض الجاليك )

 (.  3جزء من المليون كما في الشكل )  (10-100) من التراكيز تقع في المجال 
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 (: المنحنى القياسي لحمض الجاليك 3شكل )

 تعيين المنّكهات

ً بطريقة مارينوفا ) مّل من مستخلص كل عينة وأضيف إليها   2.5إذ أخذ [23]( وآخرون Marinovaعينت المنّكهات كميا

مّل من خالّت  البوتاسيوم   0.5( و10%)  3AlClمّل من كلوريد االلومنيوم  0.5مّل ميثانول مطلق ، ثّم أضيف 7.5

COOK3CH         (1M أكمل الحجم بالماء المعاد تقطيره .)30مّل وتركت مدة  25العالمة في دورق حجمي سعة  إلى 

نم( .وأسقطت النتائج  430دقيقة في درجة حرارة الغرفة. قيست االمتصاصية باستخدام المطياف الضوئي عند طول الموجة ) 

(  بوصفه مركباً معيارياً مرجعياً للفالفونيدات الكلية وبسلسلة من  Quercetinعلى منحنى معياري حضر باستخدام الكيرستين )

 ( .     4( جزء من المليون، كما في الشكل )10-100المجال   ) التراكيز تقع في

y = 0.014x + 0.0239
R² = 0.9926
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 (: منحنى المعايرة القياسي للكيرستين4شكل )

 سكوربيك إلاتعيين حمض 

مل من كل محلول عينة خضار والتي تم   10أخذ  حيث تمّ   [24]جراءات الواردة فيين حمض األسكوربيك تّم اتّباع اإللتعي

مل من محلول برمنجنات البوتاسيوم  1كل أنبوبة  إلى حدة ، وأضيف  ىوضعت في أنبوبة اختبار كالً علتجهيزها مسبقا ثّم 

دقائق، تم قراءة االمتصاصية  5جزء من المليون( المعيّر والمحّضر حديثاً، خلط محتوى كل أنبوبة اختبار ثم ترك لمدة  100)

(. أسقطت النتائج على منحنى معياري لحمض األسكوربيك Blank) نانومتر ضد محلول الّشاهد 530لكل محاليل العينات عند 

( جزء (10.0 -  40.0جزء من المليون(، والّذي حّضر منه سلسلة من التخفيفات تقع ضمن المجال   100بتركيز قياسي أّولي )

 ( . 5من المليون شكل )

y = 0.0173x + 0.0679
R² = 0.9878
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 (: منحنى المعايرة القياسي لحمض األسكوربيك5شكل )

 النتائج والمناقشة  -3

% كحد أدنى   10.37بلغت حيث  % 15.29 – 10.37تراوحت قيم الرطوبة في عينات الدّراسة الخمس )ثالث مكّررات( بين

كما هو موضح في  % كحد أقصى وكان ذلك في عينة أبصال البصل، 15.29وكان ذلك في عينة جذور الفجل، بينما بلغت 

المدروسة بالدراسات السابقة نجد أن هذه النتائج تتفق مع الخضروات وعند مقارنة نتائج عينات ( وبفروق معنوية، 2الجدول )

° م  70الذي وجد أن نسبة الرطوبة في عينات أبصال البصل المجفف عند  [25] وآخرون(  Motaوفريقه البحثي )نتائج موتا 

(16.0  .)% 

%، مما يعني أن  21.1 – 4.0( أن النسبة المئوية للرماد في عينات الخضروات المدروسة تراوحت بين 2ن الجدول )يتبيّن م

% كحد أقصى وكان ذلك   21.1% كحد أدنى وكان ذلك في عينة أبصال البصل، بينما بلغت  4.0النسبة المئوية للرماد بلغت 

الذي وجد أّن نسبة الرماد في عينات أبصال  [25] وفريقه البحثي ج موتا وهذه النتائج تتفق مع نتائ ،في عينة أوراق الفجل

 المدروسة زيادة ملحوظة مقارنة بما ورد فيالخضروات أظهرت نتائج عينات .%(4.18° م تساوي ) 70عند البصل المجفف 

 .[26] اقهكتاب عبدهللا ورف

ات الدراسة احتوت على الفينوالت وبفروق معنوية حيث ( أن جميع عين6( والّشكل )2تشير النتائج الموضحة في الجدول ) 

ً جافاً على أساس حمض الجاليك، مما  79.67 – 42.79راوحت قيم الفينوالت في عينات الدراسة بين  جزء من المليون وزنا

كحد أقصى   79.67كحد أدنى وكان ذلك في عينة أوراق البصل، بينما بلغ  42.79بلغ  أن متوسط تركيز الفينوالت الكليةيعني 

y = 0.0007x + 0.0013
R² = 0.9977
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( Aminأمين  )و [23]  ( ومساعديهMarinovaمارينوفا )وهذه النتائج أقل مّما رصده ، وكان ذلك في عينة أبصال البصل

 عند تقدير مضادات األكسدة ونشاطها في بعض الخضروات. [27] وفريقه 

وزناً   جزء من المليون 100.35 – 46.32أّما بالنسبة لمحتوى المنّكهات في عينات الخضروات المدروسة فقد راوحت بين 

جزء من المليون كحد أدنى وكان ذلك في   46.32بلغ  أن متوسط تركيز المنّكهات الكليةجافاً على أساس الكيرستين، مما يعني 

جزء من المليون كحد أقصى وكان ذلك في عينة أوراق الفجل، وهذه النتائج أقل مما  100.35عينة أوراق البصل، بينما بلغ 

 . [27]أمين   ذكره

لمليون، مّما يعني أّن جزء من ا 32.56 – 10.52تراوح محتوى حمض األسكوربيك  في عينات الخضروات المدروسة بين 

 32.56جزء من المليون كحد أدنى وكان ذلك في عينة ثمار الخيار , بينما بلغ  10.52بلغ متوّسط تراكيز حمض األسكوربيك 

 > 0.05ومن خالل التحليل اإلحصائي وعند مستوى معنوي ) ؛ جزء من المليون كحد أعلى وكان ذلك في عينة أوراق البصل 

P المدروسة  ) معنوية في متوسط تراكيز حمض األسكوربيك بين أوراق البصل وجميع عينات الخضروات ( تبين وجود فروق

بين في متوسط تراكيز حمض األسكوربيك أبصال البصل، أوراق و جذور الفجل  وثمار الخيار(  كذلك توجد فروق معنوية 

المدروسة بالنسب الطبيعية لحمض الخضروات ينات ثمار الخيار وجميع عينات الخضروات المدروسة ،  وعند مقارنة نتائج ع

كانت في جميع العينات أقّل من الحدود  الخضروات ، تبيّن أن حمض األسكوربيك في [29,28] الخضروات األسكوربيك  في 

 الطبيعية.

 (: نسبة الّرطوبة والّرماد ومحتوى عيّنات الدراسة من الفينوالت والمنّكهات وحمض األسكوربيك 2جدول )

 اسم العينة
 نسبة الّرماد  نسبة الّرطوبة 

متوّسط تركيز 

 الفينوالت الكلية 

متوّسط تركيز 

 المنّكهات  

متوّسط  تركيز 

 حمض األسكوربيك

 بوحدات جزء من المليون  )%(

 0.07 ± 12.353 0.01 ± 54.91 0.06± 79.67 1.66 ± 4.0 *1.92 ± 15.29 أبصال البصل 

±  13.7 0.08 ± 10.97 أوراق البصل  5.19  42.79 ± 0.02 46.33 ± 0.19 32.567 ±0.09 

± 21.1 1.12 ± 11.13 أوراق الفجل  6.07  57.07 ± 0.01 100.35 ± 0.31 27.803 ±0.68 

 0.25 ± 26.127 0.12 ± 99.15 0.01 ± 56.46 3.73± 18.5 1.87 ± 10.37 جذور الفجل 

 0.18± 10.517 0.07 ± 73.60 0.07 ± 68.42 6.20±   12.14 0.55 ± 12.95 ثمار الخيار

L . S . D  2.398 7.38 0.3248 0.0974 0.6944 

 (SD ± * االنحراف المعياري ) 
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 (: التّقدير الكّمي للرطوبة، الرماد، الفينوالت، المنّكهات وحمض األسكوربيك في أجزاء الخضروات المدروسة 6شكل )
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 االستنتاجات: -4

ينما أظهر تقع ضمن الحدود الطبيعية باختالف العيّنة. بكانت نسبة الرطوبة المئوية لعينات الخضروات قيد الدّراسة،  -

 .نسبته المئويةارتفاعاً ملحوظاً في  رماد  عيّنات الخضروات قيد الدّراسة

ً معنوياً حيث التقدير الكمي للفينوالت الكلية  والمنّكهات في عينات  - الخضروات المدروسة أظهر إحصائيّا  تفاوتا

سجلت أبصال البصل أعلى تركيز للفينوالت بينما سجلت أوراق الفجل أعلى تركيز للمنّكهات وبفروق معنوية مع بقية 

 العينات أيضاً.

ً  في كّل من أوراق البصل ثّم تليها أوراق وجذور الفجل    - أظهر التقدير الكمي لحمض األسكوربيك  محتوًى مرتفعا

 وأقل نسبة كانت في أبصال البصل وثمار الخيار. 

  استخدام طريقة التّحليل الّطيفيّة أظهرت فعاليّة في الكشف والتّقدير الكّمي لمضادّات التأكسد في عيّنات الخضروات  -

 المبيرت .-( مطاوع لقانون بيرR² =0.9878-0.9977قيد الدّراسة وفي مدى خّطي دقيق )

 جدول بالمختصرات 

 المختصرات االسم العلمي ت

1 Ultraviolet-Visible  UV-Vis 

2 Deoxyribonucleic Acid DNA 

3 Nanometer Nm 

4 Part Per Million Ppm 

5 Weight per Weight Percentage wt/wt% 

6 Standard Deviation SD 

7 Least Significant Difference L.S.D 

8 Molar  M 

 ملّ  ملّي لتر 9

 غم غرام 10

 نم نانومتر 11

 °م درجة مئويّة 12
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Abstract 

Nowadays, mankind is in urgent need of energy generation and storage systems. The 

supercapacitor is one of the important types of storage systems. The high cost of obtaining 

capacitor electrodes is the reason behind the researchers’ attempts to find low-cost sources. The 

researchers have prepared a variety of single component and hybrid electrodes by recycling 

various environmental wastes. The obtained materials exhibited excellent behavior in the storage 

of electrical energy. In this paper, we reviewed various methods of some metal oxides (such as 

manganese and cobalt oxides) and carbon nanosphere from environmental wastes. For example, 

nanoflower manganese dioxide was prepared by electrodeposition of a solution prepared from 

the dry batteries and gave a specific capacitance of 208.5 F/g. Carbon nanosphere was also 

prepared by recycling agricultural palm leaves residues and gave a specific capacitance of 309 

F/g. 
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 الملخص

المكثفات فائقة السعة على صدارة أنظمة التخزين  يأنظمة توليد وتخزين للطاقة. تأت الحصول على يالبشرية ملحة فباتت حاجة 

البحث عن مصادر أقل تكلفة. تمكن الباحثون  إلىالكهربية. غالء أسعار وارتفاع تكاليف الحصول على أقطاب المكثفات أدى 

المواد المحضرة سلوكاً  بإعادة تدوير المخلفات البيئية المختلفة. أظهرت  من تحضير أقطاب متنوعة فردية التركيب ومهجنة

هذا البحث طرق مختلفة لتحضير الكربون أكاسيد بعض الفلزات مثل أوكسيد  نستعرض في تخزين الطاقة الكهربية. يمتميزاً ف

بطريقة  ذو هيئة تشبه الزهرة نائي النانويتم تحضير أوكسيد المنجنيز الثالمنجنيز والكوبالت من مخلفات بيئية عديدة. فمثالً 

فاراد لكل جرام. وتم   208.5سعة تخزينية تقدر ب  أعطىلمحلول محضر من تدوير البطاريات الجافة و الترسيب الكهربي

ً تحضير  سعة تخزينية للطاقة الكهربية تقدر ب  أعطىبإعادة تدوير مخلفات أوراق النخيل الزراعية و الكربون النانويأيضا

 فاراد لكل جرام.  309

 المواد النانومترية. ،المخلفات البيئية ،إعادة التدوير ،تخزين الطاقة ،لمكثفات فائقة السعةا: كلمات مفتاحية
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 مقدمة 

الكهربية فإن تطوير أنظمة فعالة لتخزين   األجهزةعلى  يلمطرد واالعتماد المباشر والضرورا  عالميال ياننظرا للتزايد السك

تدريجياً ستقارب على من أشهر أنظمة تخزين الطاقة لكن البطاريات  ية في تلبية متطلبات البشرية. تعد  همبالغ األ أصبحالطاقة 

كثفات ، المأخرىنتيجة ضعف الثباتية )بضعة آالف من المرات( وطول مدة الشحن )عشرات الدقائق(. من ناحية  يالتالش

(. في الوقت الحاضر تركزت البحوث على إنتاج أقطاب ييتها على الشحن السريع )بضع ثوانالفائقة لها ثباتية عالية وتتميز بقابل

. تهدف هذه يينعكس على سلوكها الكهربمناسبة من المواد النانوية المتقدمة التي لها خواص تركيبية وسطحية جيدة وبالتالي 

صناعة المكثفات فائقة السعة. تركز الدراسة على طرق   في تحضير مختلفة لمواد نانوية حديثة تستخدم سرد طرق  إلىالدراسة 

 مصدراً قليل التكلفة للحصول على تلك المواد الهامة.    التحضير بتقنيات إعادة التدوير للنفايات البيئية مما يعد  

 وفكرة عملها أنواعها. المكثفات: 2

هو عنصر كهربائي يتكون من لوحين معدنيين يستخدمان لتخزين الشحنات الكهربائية. المكثفات العملية لها  كهربيالمكثف ال

أشكال كثيرة، ولكن كل منها يحتوي على اثنتين من الموصالت الكهربائية المفصولة عن بعضهما بمادة عازلة. المكثفات 

ثالث فئات: المكثفات الكهروكيميائية مزدوجة  إلىلنوع مادة القطب  يمكن تصنيفها تبعا الكهروكيميائية أو المكثفات الفائقة

النوع األول تعتمد ميكانيكية تخزين الشحنة الكهربية على تراكم   فيالطبقة والمكثفات الكاذبة والمكثفات المختلطة أو المهجنة. 

دة كربونية لما تتمتع به من مساحة تكون عبارة ما التيشكل طبقات على سطح مادة القطب  في ايونات المحلول المشحونة 

ل محتفظة بتركيبها هذا النوع تكون الثباتية )عمر االستخدام( طويل جدا نظرا ألن مادة القطب التزا في. [1]سطحية عالية 

المواد المستخدمة وتعتمد الميكانيكية على   أهمأكاسيد الفلزات والبوليمرات الموصلة يعتبران  الثانيالنوع  في . يوشكلها الخارج

مئات أو أالف الفارادات إال أنه  إلىينتج شحنات ومن ثم سعة عالية تصل  تفاعل أكسدة وإختزال لمادة القطب وهذا وإن كان

. ومن هنا [2] يؤثر سلباٌ على ثباتية المكثف الذياألمر  يفي التركيب والشكل المورفولوجيصيب مادة القطب بتغيير ولو بسيط 

الثباتية العالية وأكاسيد  تعطي التيتتألف من المواد الكربونية  التيبدأ البحث والتطوير للنوع الثالث وهو األقطاب المهجنة 

 في نوعين وهما متماثلة وغير متماثلة.  إلى. تقسم المكثفات فائقة السعة من حيث التصميم [4, 3]السعة  تعطي التيالفلزات 

. [7-5] غير المتماثلة فيكون كل من القطبين من مادة مختلفة فيالمكثفات المتماثلة يكون كال القطبان متماثلين )نفس المادة( أما 

 تخدم المائي منهاالمكثفات الفائقة فيس فيتتنوع المحاليل المستخدمة  أوكسيد كوبالت. اآلخرمثال يكون أحد القطبين جرافين و

( وكبيرتات الصوديم حامضي( وحمض الكبريتيك )قاعدي. المحاليل المائية مثل هيدروكسيد البوتاسيوم )يواأليون يوالعضو

فولت لذا يحد من   1.23 حوالي المائيحكوم بجهد التحلل )متعادل(. رغم أن هذا النوع شائع االستخدام إال أن الجهد الناتج عنه م
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  إلى فولت أما األيونية فقد تصل  2.7 حواليأعلى  جهديمدى  إلى مخزنة. وتصل المحاليل العضوية  كبيرةالحصول على طاقة 

 فولت. 04.

 . األقطاب: خواصها وطرق تحضيرها3

لمكثفات فائقة السعة على سبيل المثال من المواد الكربونية: الجرافين  تم تحضير العديد من المواد ودراسة سلوكها كأقطاب 

النيكل والكوبالت  أوكسيدوالكربون المنشط ومن أكاسيد الفلزات:  نانويوأنابيب الكربون أحادية ومتعددة الجدار والكربون ال

وكسيد المنجنيز/جرافين وأوكسيد ومن المواد المهجنة: أ ،وغيرهانيلين  البوليوالمنجنيز وغيرها ومن البوليمرات: 

تحضير هذه المود معملياٌ إال أنه يعد  في رغم التطور العظيم  .أنابيب الكربون النانوية وغيرها/الكوبالت/سليكا وأوكسيد النيكل

در بديل مص في. لذا وجب التفكير صناعيتكاليف التحضير وارتفاع سعر المواد األولية عائقا أمام إنتاج هذه المواد على نطاق 

 تستخدم كأقطاب لمكثفات فائقة السعة. التيورخيص للحصول على بعض المواد 

 . إعادة التدوير4

 الكوبالت النانوي من تدوير بطاريات الليثيوم أوكسيد 4.1

. تعد هذه [8] التركيب من بطاريات الليثيوم المستهلكة بواسطة تأثير المجال المغناطيسي نانويالكوبالت  أوكسيدتم تحضير 

الكوبالت تم  أوكسيدحيث بدال من استخدام مصادر عالية الثمن لتحضير  ،خطوة ذات أبعاد اقتصادية وبيئيةالطريقة في حد ذاتها 

منة وصحية بتخليصها من تلك آفي الحفاظ على بيئة  بيئييعد بدوره بعد  الذياستخدام النفايات من البطاريات التالفة المستهلكة 

الكوبالت النانوية الهرمية المحددة بشكل جيد مع  أوكسيد، يتم تكوين هياكل  النفايات الضارة. في وجود المجال المغناطيسي

إضافة تأثير المجال المغناطيسي  هي. هنا نقطة قوية وجديدة بحثياً وكهربيخالل عملية الترسيب ال يلاتكوين سطح كهربي ع

وقياس  ن طريق قياس قياس الجهد الدوريفي عملية الترسيب. يُظِهر التحليل الكهروكيميائي ع كهربيتأثير المجال ال إلى

فاراد   1273الكوبالت المحسنة تُظِهر قدرات تخزين ممتازة للتخزين قدرها  ألوكسيدأن البنية النانوية  يالشحن والتفريغ الجلفان

ً بدون تأثير المجال المعناطيسي. كم أوكسيدمرات أعلى من  4لكل جرام أي ما يقرب من  ا أظهر الكوبالت المرسب كهربيا

دورة شحن/تفريغ. أوصت  5000٪ من السعة عند 96الكوبالت اإلستقرار العالي في البنية النانوية مع اإلحتفاظ بنسبة  أوكسيد

وتطبيقه في  يكهربي في وجود مجال مغناطيسالكوبالت من بطاريات الليثيوم المستهلكة بالترسيب ال أوكسيدالدراسة بتحضير 

 .[8] يوضح عملية التحضير باختصار 1ة لتخزين الطاقة الكهربية. الشكل تصنيع المكثفات فائقة السع
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حقوق النشر  [8]التركيب. )منسوخ مع التصريح  نانويأوكسيد كوبالت   إلى(: تدوير بطاريات الليثيوم التالفة 1الشكل )

 ( الجمعية األميريكية للكيمياء(2018)

 

 :من تدوير البطاريات الجافة نانويالمنجنيز ال أوكسيد 4.2

في عالج  تساهمتم تحضير أوكسيد المنجنيز النانوي من المخلفات البيئية )البطاريات الجافة التالفة( بطرق إعادة التدوير التي 

حمض الكبريتيك ومن ثم تطبيق  فيأحد الدراسات تم التحضير بإذابة كل المسحوق المستخرج من البطاريات  فيمشاكل بيئية. 

ذو هيئة تشبه  نانويشكل أوكسيد المنجنيز ال فيليتم ترسيب أيونات المنجنيز المذابة  2أمبير لكل سم 0.15قدره  كهربيتيار

بعدة طرق تحليلية. وتم تطبيق المواد المحضرة كأقطاب في صناعة   يوالمورفولوج ي. وتم فحص التركيب الكيميائي[9]الزهرة 

ية على تخزين الطاقة  أظهرت المواد المحضرة سلوكا ممتازاً وقدرة عال ية. بقياس الشحن والتفريغ الجلفانمكثفات فائقة السع

  900تم معالجة المسحوق المستخلص من البطارية التالفة حرارياً عند  أخرىدراسة  فيفاراد لكل جرام(. و 208.5الكهربية )

دورة.   1000فولت لمدة  0.9 إلى  0.1-المدى من  في  ي موصلة وتطبيق القياس الجهد الدوردرجة مئوية ثم طالئه على أقطاب 

فاراد لكل  309خواص كهروكيميائية فريدة ) أعطىالذي وتم الحصول على أوكسيد المنجنيز النقى ذو هيئة تشبه الزهرة و

المطبق(.  كهربيمدى معين من الجهد ال فيللشحنة الكهربية  يقياس زمن الشحن والتفريغ الجلفانتم حسابها من  التيجرام و

 .[10] خطوات العملية باختصار يوضح 2الشكل 
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 ( السيفير( 2017حقوق النشر ) [10]التركيب. )منسوخ مع التصريح  نانويأوكسيد منجنيز  إلىتدوير البطاريات التالفة   (:2الشكل ) 

 من تدوير المخلفات الزراعية نانويالكربون ال 4.3

في عالج مشاكل  تساهمتم تحضير الكربون النانوي من المخلفات الزراعية )نفايات أوراق النخيل( بطرق إعادة التدوير التي 

تم تحضيره من  نانوي. الكربون ال[11]من العوامل الحفازة  ينانوي بدون استخدام أبيئية. الجدير بالذكر أنه تم تحضير كربون 

و  500جو من غاز النيتروجين الخامل عند درجة حرارة تتراوح بين  فيدرجة( بعملية حرق  60أوراق النخيل المجففة )عند 

ليكا. وتم فحص التركيب فرن أنبوبية. تم معالجة المنتج بمحلول هيديوركسيد الصوديوم إلزالة الشوائب مثل السي فيدرجة  800

ظهرت أفي صناعة مكثفات فائقة السعة. و بعدة طرق تحليلية. وتم تطبيق المواد المحضرة كأقطاب يلجوالمورفو يالكيميائي

يوضح بعض النتائج  3فاراد لكل جرام(. الشكل  309المواد المحضرة سلوكاً ممتازاً وقدرة عالية على تخزين الطاقة الكهربية )

ً تم تحضير كربون [12] السطحية والكهروكيميائية في )من العائلة البقولية, كما موضح  يب األرجوانمن اللبال نانوي. أيضا

. تم توصيف الكربون المحضر تركيبيا وموفولوجيا وأظهر خواص [7]وباستخدام تقنية خضراء  ي( كمصدر طبيع3شكل 

وباإلختبارات الكهربية المعملية تم الحصول   نانويمؤهلة لالستخدام كمكثف فائق. تم تصنيع مكثف فائق متماثل من الكربون ال

 يورة استخدام )دورة االستخدام تعند 5200% بعد 94ة فاراد لكل جرام وثباتية عالي 300على نتائج واعدة مثل سعة عالية 

يوضح ثباتية  3بمثابة استعمال للمكثف مرة كاملة كتجربة أداء حقيقية(. الشكل  هيتجربة لشحن وتفريغ المكثف المحضر و

ال يحتفظ عدد مرات االستخدام. ومن الشكل نالحظ أن المكثف المصنع ماز فيالمكثف بقياس كمية الشحنة المخزنة كدالة 

ً يتضح من الشكل اعتماد السعة التخزينية على قيمة   5200% من قدرته التخزينية بعد 94 حواليب مرة من اإلستخدام. أيضا
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  900و  700و  500الثالث المحضرة عند درجات حرارة مختلفة ) التيار المطبق حيث تقل قيمة السعة مع زيادة التيار للعينات

 مئوية(.درجة 

( الجمعية الملكية  2017حقوق النشر )  [ 7] التركيب. )منسوخ مع التصريح نانويكربون  إلى(: تدوير المخلفات الزراعية 3الشكل ) 

 .للكيمياء(

وتطعيمها بأوكسيد الكالسيوم المحضر من قشر  كمثال للمواد المهجنة تم تحضير الكربون المنشط من أغلفة أنوية نخيل الزيت 

 477 حوالييشبه خلية العسل )النحل( من الكربون ذا المساحة السطحية العالية جدا  االبيض. أوضح المؤلف المحضر تركيب

وتم فحصه  نتظام. تم تصميم مكثف متماثل من هذه المادة ابات أوكسيد الكالسيوم النانوية بمتر مربع لكل جرام وعليه توزع حبي

ساعة لكل كيلوجرام. -وات 28 حواليتخزين الشحنات الكهربية حيث كانت الطاقة المخزنة تعادل  فيوأبدى سلوكا متميزاً 

 امبسط ا. حيث يعرض الشكل مخطط[5] وبعض النتائج السطحية والكهروكيميائية ،للتحضير امبسط ايوضح مخطط 4الشكل 

وعند الحصول بمعالجة أغلفة أنوية نخيل الزيت ومن ثم تطعيمها بأوكسيد الكالسيوم )من قشر البيض(  ألخطوات العملية تبد

وحساب كمية  يوتصنيع المكثف وقياس الجهد الدورعملية تشكيله على أقطاب موصلة للكهرباء  أنانوي تبدعلى المؤلف ال

 وات لكل كيلوجرام. 85.7ساعة لكل كيلوجرام و-وات 27.9الطاقة والقدرة الكهربية واللتان كانتا 
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مخطط مبسط لتحضير الكربون المنشط المطعم بأوكسيد الكالسيوم وبعض النتائج السطحية والكهروكيميائية. )منسوخ مع  (:4الشكل ) 

 .نيتشر(-( شبرنجر2019حقوق النشر ) [5] التصريح

 اإلستنتاجات. 5

هذا الصدد يمكن تحضير مواد نانوية مختلفة التركيب )كربونية ومعدنية ومهجنة من  فيتمت  التيمن خالل الدراسات العملية 

تخليص البيئة من تلك النفايات الضارة )البطاريات المستهلكة  إلىكليهما( بتقنية التدوير للمخلفات البيئية الصلبة. باإلضافة 

جية حديثة أمراً ذا جدوى اقتصادية بالغة حيث أن  والمخلفات الزراعية(. يعد الحصول على مواد واعدة لتطبيقات تكنولو

تكلفة المعالجات البيئية الناتجة عن تراكم تلك المخلفات   إلىالحصول عليها من مصادر كيميائية عالي التكلفة. باإلضافة 

بإعادة تدوير  الزراعية والصناعية. تمكن الباحثون بتلك الدراسات العملية من تحضير أقطاب متنوعة فردية التركيب ومهجنة

 تخزين الطاقة الكهربية. فيالمخلفات البيئية المختلفة. أبدت المواد المحضرة سلوكاً متميزاً 
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ABSRACT 

In this investigation and under the conception of measure concentration phenomenon we found 

that the enlargement of the neighborhood for an n – dimensional compact Riemannian manifolds 

(𝑀, 𝑔) relative to the eigenvalues 𝜆 of the Laplace operator ∆ on (𝑀, 𝑔). And we found that 

𝑟~
1

√𝜆
.                                                                                                                                                  

Keywords: r-enlargement, Isoperimetric Inequalities, Concentration of Measure, Laplace 

Operator, Eigenvalues of the Laplace operator.                                                                                           

 

 الملخص

ذلك باستخدام مفهوم تركيز الحجم. كما وجدنا أن نصف و  𝑛تجسيم الجوار لمتعدد الطيات المتراص في البعد  تناول هذا البحث

   على متعدد الطيات.   Δ لمؤثر البالس 𝜆لتجسيم الجوار لمتعدد الطيات يرتبط مع القيم الذاتية  𝑟القطر 

القيم الذاتية لمؤثر  ،مؤثر البالس ،تركيز الحجم ،متباينات متساوي المقاييس ،نصف قطر تجسيم الجوار :الكلمات المفتاحية

 .البالس
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1. Introduction:    

   The conception of  𝑟 − 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 was stood behind the concentration of measure 

phenomenon to estimate the local properties of the manifolds.  Since it measure the basic best 

neighborhood 𝑈 of points on the manifold. Let 𝐴 ⊂ ℝ𝑛+1, we can estimate the local geometry of 

𝐴 with measure concentration phenomenon which is basically depends on the best neighborhood 

of 𝐴 with best 𝑟 − 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑛𝑒𝑡 and try to get the best topology of 𝐴. In this task we want get a 

relation between the 𝑟 − 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 of the manifold and its related eigenvalues of the 

Laplace operator on it.                                                                                                                 

   Berestycki and Nickl [1] have discussed the conception of concentration of measure 

phenomenon,  they had stated that, and for 𝐴 ⊆ 𝑆𝑛 ⊂ ℝ𝑛+1, and if 𝜇𝑛(A) = 𝜇𝑛(𝐵(𝑥, 𝑟)), then 

𝜇𝑛(Ar) ≥ 𝜇𝑛(𝐵(𝑥, 𝑟 + 휀)), where 𝐵 is an 𝑛 − 𝑏𝑎𝑙𝑙 and 𝜇𝑛 is standard measure on ℝ𝑛+1 and 𝐴𝑟 

is the 𝑟 − 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 of 𝐴. This phenomenon affects at many fields such as learning theory, 

statistical learning, functional analysis, etc.   The basic principle of this phenomenon is to study 

and analyze geometrical features at n – dimensional spaces for 𝑛 → ∞. Benty [2] had gave more 

historical information about this phenomenon beginning and its extension to an 𝑛 −

𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 manifolds.                                                                                                             

    F Chung and others had given the isoperimetric inequality related to eigenvalues on 

Riemannian Manifold and graphs [3].                                                                                      

    To the best illustration on this task and for the purpose of the paper and [from [1] (Sec 1.3)] 

we had,                                                                                                                                  
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1.1 Theorem (Spherical Isoperimetric)[1]: Let 𝐴 ⊆ 𝑆𝑛 ⊂ ℝ𝑛+1 be a set, and let 𝐴 = {𝑥 ∈

𝑆𝑛: 𝑑(𝑥, 𝑦) < 휀 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑦 ∈ 𝐴}. Let 𝜇𝑛 be the uniform probability measure on 𝑆𝑛. Let 

𝜇𝑛(𝐴) ≥
1

2
. Then  

𝑝(𝑍 ∈ 𝐴 ) = 𝜇𝑛(𝐴 ) ≥ 1 − 𝑒−
(𝑛−1) 2

2  

   The connections of isoperimetric inequalities and the eigenvalues of the Laplace operator had 

clarified at [4, 5, 6].   

                                                                                                               

1.2 Theorem [4]:  Let Ω ⊂ ℝ𝑛 be a bounded domain and B ⊂ ℝ𝑛 a ball with the same 

volume as Ω. Then, we have 

𝜆1(𝐵) ≤ 𝜆1(Ω) 

with equality hold if and only if Ω is equal to B up to a displacement.                                              

   Here 𝜆1 stands for the first eigenvalue of Laplace Operator. Many topics discussed the 

analyzation of Laplace eigenvalues to the geometric of the 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  manifold [4, 6, 7] 

of the neighborhood for the manifold   𝑟 − 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡section will describe the   ndOur 2    

and its relation to the notion of concentration of measure phenomenon explaining the basic 

section deals with the connection of the eigenvalues of the  rdtheorems and principles. The 3

Laplacian to the isoperimetric inequalities in the sense of geometric features and we get some 

corollaries under the notion of measure concentration. The fourth section describes the r – 

enlargement as concentration of measure principle try to fix up the theorem of the number of 

covering ball on the manifold (𝑀, 𝑔) and try to prove that it relates to the Weyl’s Asymptotic 

formula [6] as conjecture counting method for the series of eigenvalues of  the study and we seek 

our main theorem on the 
1

𝜆
 – enlargement  of the n – dimensional manifold. Lastly we had a brief 

discussion. Our theorems unfortunately are representing without a proof (not all of them). 
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Sometimes we get a proof in the context of the literature. The reader should refer for the standard 

proofs to the index reference front of it.                                                                                       

2. 𝒓 − 𝒆𝒏𝒍𝒂𝒓𝒈𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 of the Manifold and Concentration of Measure Phenomenon 

   The isoperimetric inequalities states that whenever 𝜇𝑛(𝐴) = 𝜇𝑛(𝐵) where 𝐴 ⊆ 𝑆 ⊂ ℝ𝑛+1and 

𝐵 is a ball on an 𝑆𝑛, then for every 𝑟 > 0 

𝜇𝑛(𝐴𝑟) ≥ 𝜇𝑛(𝐵𝑟)……(1) 

Where 𝐴𝑟 is the r – enlargement of 𝐴. In the context we set 𝑉 = 𝑉𝑜𝑙  and 𝜇𝑛 as the standard 

volume and standard measure respectively on an 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 manifolds.                           

2.1 Theorem (Paul Levy’s isoperimetric inequality)[2]: Let 𝑆𝑐 denote the collection of all 

Borel sets in 𝑆𝑛 with fixed normalized measure 𝑐, where 𝑐 ∈ (0,1). Then, for any 𝑟 > 0 

sufficiently small and any set 𝐸𝑟 ∈ 𝑆𝑐 , we have that 𝑉(𝐸𝑟) ≥ 𝑉(𝐶𝑟), where 𝐶 denotes a 

spherical cap of measure 𝑐. 

    Theorem (2.1) concerns the geometric point of view of the isoperimetric inequality. Bates [7] 

had discussed the probability point of view of isoperimetric inequality.                                    

2.2 Theorem[7]: (Weak Law of Large Number)  For every 휀 > 0 

lim
𝑛→∞

𝑉𝑜𝑙(𝑆 ) = 1……(2) 

Equivalently,                                                                                                                                   

lim
𝑛→∞

𝑉𝑜𝑙 ({𝑥 ∈ 𝐶𝑛: |
𝑆𝑛(𝑥)

𝑛
| > 휀}) = 0……(3) 

Where 𝐶𝑛 is the n – dimensional Cube, and 𝑆 = {𝑥 ∈ 𝐶𝑛: |
𝑆𝑛(𝑥)

𝑛
| < 휀}. 

 Remark (1):  If we imagine Theorem (2.2), we get Standard Normal distribution 𝑁(𝑋; 휀)  on an 

n – dimensional space. Also, the quantity 휀 stands for the 𝑟 − 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 of the 



ARID International Journal for Science and Technology (AIJST) VOL: 3, NO 5, June 2020 

 

 
 89 

ARID International Journal for Science and Technology (AIJST) 

 
 

neighborhood of the point 𝑥. By the other hand this quantity appears obviously in the context of 

the concentration function.                                                                                                               

2.3 Definition (Concentration function): Let (𝑋, 𝜇, 𝑑) be a metric space with metric 𝑑 and 

𝑑𝑖𝑎𝑚(𝑋) ≥ 1, which is equipped with a Borel probability measure 𝜇. Then the concentration 

function on 𝑋 is (isometric constant) 

𝛼(𝑋; 휀) = 1 − inf {𝜇(𝐴 ): 𝐴 𝑖𝑠 𝑎 𝐵𝑜𝑟𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑡 𝑜𝑓 𝑋, 𝜇(𝐴) ≥
1

2
}……(4) 

Where 𝐴 = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑑(𝑥, 𝐴) ≤ 휀} is the 휀 − 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 of 𝐴. And there exists one value 𝐿𝑓 such 

that:                                                                                                                                                    

𝜇(𝑥 ∈ 𝑋: |𝑓(𝑥) − 𝐿𝑓| ≥ 휀) ≤ 2𝛼(𝑋; 휀)……(5) 

Where 𝑓 is 1 − 𝐿𝑖𝑝𝑠𝑐ℎ𝑖𝑡𝑧 function on 𝑋.                                                                                          

 The conception of 𝑟 − 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 appears also in the fields of convex geometry to get 

appropriate normal distribution of the data in the space.                                                                    

2.4 Theorem: Let 𝐾 be strictly convex body with a modulus of convexity 𝛿(휀). Let 𝑆 = 𝜕𝐾 

be the surface of 𝐾 and let 𝐴 ⊂ 𝑆 be a set such that 𝑉(𝐴) ≥
1

2
. Then, for every 휀 > 0 such that 

𝛿(휀) ≤
1

2
 we have: 

𝑉{𝑥 ∈ 𝑆: 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥, 𝐴) ≥ 휀} ≤ 2(1 − 𝛿(휀))
2𝑛

≤ 2𝑒−2𝑛𝛿( )……(6) 

   By the other hand, the relation which connect the 𝑟 − 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 and concentration of 

measure phenomena appears in a sense of isoperimetric inequality. Its take the form 

 𝑟 − 𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑.                                                                                                     
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2.5 Proposition [2]: Let 𝐸𝑟 be the 𝑟 − 𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 of a great circle of 𝑆𝑛, 𝑛 ≥ 2. Then, 

𝜇(𝐸𝑟
𝑐) ≤ 2 exp (−

(𝑛−1)𝑟2

2
)……(7) 

  Where 𝐸𝑟
𝑐 denotes the complement of 𝐸𝑟 relative to 𝑆𝑛.                                                                 

                                                            

   See [8] for more details and theorems.                                                                                            

   Moreover, from Eq (7) we observe that the most important parameters in the concentration 

function (5) are dimension and the 𝑟 − 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 of the neighborhood as radius or length of 

the interval. Moreover from the Embedding theorem,                                                                   

2.6 Theorem: (Classical Devortzky’s Theorem)[8] Let 𝑋 be a normed space of dimension  

𝑛. There exist a function 𝐶(휀) such that, for all 𝑘 ≥ 𝐶(휀) log 𝑛, ℓ2
𝑘 ↪ 𝑋 which mean that 

‖𝑥‖ ≤ 𝐶√𝑘|𝑥|, where 𝑘 ≈ 𝐶(휀) log 𝑛. So  

𝑃(‖𝑥‖ ≤ 𝐶√𝑘|𝑥|) ≤ 𝐶1𝑒
−

𝑘𝐶2|𝑥|2

𝜎2  

The quantity 𝜎2 here is related to the variance on 𝑋.                                                                        

2.7 Theorem: For any 휀 > 0 and any positive integer 𝑘 there exists a positive integer 𝑁 =

𝑁(𝑘, 휀) such that for any normed space 𝑊 with dim 𝑊 ≥ 𝑁 there exists a 𝑘 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

subspace 𝑉 of 𝑊 which is 휀 − 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 to Euclidean space ℝ𝑛. 

   So, every normed space admits a locally Euclidean space. And this concern the feature of 𝑟 −

𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 as                                                                                                                       

‖𝑥‖𝑉 ≤ 𝑟|𝑥|ℝ𝑛 

This implies that, and with 0 ≤ 𝑟 ≤ 1 
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|
‖𝑥‖𝑉

|𝑥|ℝ𝑛
| ≤ 𝑟……(8) 

So,                   𝜇𝑛 (|
‖𝑥‖𝑉

|𝑥|ℝ𝑛
| ≤ 𝑟) ≤ 2𝑒

−
𝑛𝑟2

2𝜎2……(9) 

2.8 Corollary: Under the assumption of Theorems (2.6) (2.7),  Eq(9)and  for  𝑉 ⊂ 𝑊, then 

𝜇𝑛 (|
‖𝑥‖𝑉

|𝑥|ℝ𝑛
| ≤ 𝑟) ≤ 2 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑁(𝑛,𝑟)

2𝜎2 )……(10) 

Where 𝑁(𝑛, 𝑟) as in Theorem (2,7). 

   The quantity |𝑥|ℝ𝑛 takes the value √𝑛 in many other papers [1, 8]. By the other hand, the 

exponential map which appears in the formula of concentration of measure function will 

represents the normal coordinates on the geodesic ball on manifold and that up to its Tylor 

expansion in the sense that (𝑥0 − 𝑥) ≡ 𝑟 − 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡.                                                              

2.9 Definition (Injectivity Radius) [9]: Let 𝑀 be a Riemannian manifold, 𝑝 ∈ 𝑀. Then the 

injective radius of 𝑝 is  

𝑖𝑛𝑗(𝑝) = sup{휀 > 0, 𝑒𝑥𝑝𝑝 𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑜𝑛 𝐵ℝ𝑛(0, 𝑝)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒} 

2.10 Corollary: The concentration function 𝛼(휀) define the normal coordinate on the geodesic 

ball 

𝐵𝑀(𝑥) = {𝑥 ∈ 𝑀: 𝑑(𝑥, 𝐴) ≤ 𝑖𝑛𝑗(𝑥)}……(11) 

Where, 𝜇𝑛(𝐴) ≥
1

2
 . And we had 

𝛼(휀) ≔ 𝑒−
(𝑑𝑖𝑚 𝑀−1)[𝑖𝑛𝑗(𝑥)]2

2 , 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝐴 ⊂ 𝐵𝑀(𝑥)……(12) 

Now, we have the Levy – Gromove corollary which had treat the extension of the isoperimetric 

inequality to an 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 manifolds.                                                                               
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2.11 Corollary (Levy – Gromove): [2] Let 𝑀 be an 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 manifold and suppose 

that its Ricci curvature is everywhere greater than that of 𝑆𝑛. Let 𝑓: 𝑀 → ℝ be a 1 − 𝐿𝑖𝑝𝑠𝑐ℎ𝑖𝑡𝑧 

function. Then there exists 𝑚 ∈ ℝ such that, for any 𝑡 ≥ 0, 

𝑉({𝑥 ∈ 𝑀, |𝑓(𝑥) − 𝑚| ≥ 𝑡}) ≤ 2𝑒
−

𝑡2

2𝐷2……(13) 

Where 𝐷 =
1

√𝑛−1
 and 𝑉 is the natural measure on  𝑀, normalized so that 𝑉(𝑀) = 1. 

2.12 Lemma:[9] Let (𝑀, 𝜇) be a Riemannian manifold with boundary of bounded geometry 

of dimension  𝑛. Then there exists 𝑅0 > 0 and a constants 𝑆1, 𝑆2 > 0 such that for all 𝑥 ∈ 𝑀 and 

𝑟 ≥ 𝑅0 one has 

𝑆1𝑟𝑚 ≤ 𝑉𝑜𝑙(𝐵𝑀(𝑥, 𝑟)) ≤ 𝑆2𝑟𝑚 

From (Lemma 52 of [6]) we deduce that 

2.13 Corollary: Let 𝐴 ⊆ 𝑆𝑛 ⊂ 𝑀 and let (𝑀, 𝜇) be an 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 manifold. Then there 

exists (𝑅0 = 𝑖𝑛𝑗(𝑥)) > 0 such that for any 𝑟 < 𝑅0 and all 𝑥 ∈ 𝑀 we had  

𝜇𝑛(𝑥: 𝑑(𝑥, 𝑦) < 𝑟; 𝑦 ∈ 𝐵𝑀(𝑥, 𝑟)) ≤ 𝐶𝑒−
(𝑛−1)𝑟2

2……(14) 

Where, 𝐶 is universal constant, and 𝜇𝑛 is the normalized measure on 𝑀. 

   The curvatures of the 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 manifold also effects on the 𝑟 − 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 of the 

points of 𝑀.                                                                                                                                    

2.14 Lemma:[9] Let 𝑀 has the curvature of radius  𝜌 > 0, we further assume that 

𝑘 ≔ 𝑖𝑛𝑓𝑥∈𝑀 𝑖𝑛𝑓𝑦∈𝑀/𝐵𝑀(𝑥,𝜋𝜌)‖𝑥 − 𝑦‖ 
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is non – zero. Then  𝐵ℝ𝑑 (𝑥,
𝑘

2
) ∩ 𝑀 ⊂ 𝐵𝑀(𝑥, 𝑘) ⊂ 𝐵𝑀(𝑥, 𝜋𝜌). Particularly, if 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑀 and 

‖𝑥 − 𝑦‖ ≤
𝑘

2
, 

1

2
𝑑𝑀(𝑥, 𝑦) ≤ ‖𝑥 − 𝑦‖ℝ𝑑 ≤ 𝑑𝑀(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑘  

Now, from Definition (2.9) and Corollary (2.13) and  (Eq (3) & Assumption (1) of [10] ) we 

deduce that 𝑘 ≔ 𝑖𝑛𝑗(𝑥)                                                                                                                      

2.15 Corollary: Let 𝑀 have a finite radius of curvature 𝜌 > 0, and let 𝑘 be as defined above, 

then we had 

𝛼(휀) = 𝑒−
𝐶(dim(𝑀))𝑘2

2……(15)  

Remark (2): The reader may be confused that denominator  of  Eqs(7,9, 10,12,13,14, 15) even 

that of statement of  Dvortzky Theorem are different? As we mentioned on Remark (1)The basic 

idea is stands behind  the normal distribution 𝑁(𝑋; 𝜇, 𝜎2) where the density function of this 

distribution takes the formula 𝑒
|𝑥−𝜇|

2𝜎2   with 𝜎2 =
∑ (𝑥−𝜇)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 is the variance as on Eq (10) and 

Devortzky theorem. Concentration of measure behaves as the Standard normal distribution 

𝑁(𝑋; 0,1) where 𝜎2 = 1.                                                                                                                    

3. Eigenvalues of ∆ on the Manifold & Concentration of Measure Phenomenon 

   The spectrum of ∆ is not in general gets the geometry of the manifolds but we can give some 

geometric features from it. Canzani [6] had stated that Mark Kac in 1966 proved the formula 

∑ 𝑒−𝜆𝑖𝑡∞
𝑖=1 ~

1

4𝜋𝑡
(𝑎𝑟𝑒𝑎(Ω) − √4𝜋𝑡𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝜕Ω) +

2𝜋𝑡

3
(1 − 𝛾(Ω)))  
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Where 𝛾 is the genus of Ω. And, C.Yu Xia on [11] stated that “on 1979 Li and Yau proved that 

𝜆1 ≥
𝜋2

2𝐷2(𝑀)
 and Hersch in 1974 states that 𝜆1 ≤

8𝜋

𝐴(𝑆2)
 “.                                                                  

. In the feature of concentration phenomenon, we had                                                                       

3.1 Theorem: (Faber Krahn Inequality)[6] Let Ω ⊂ ℝ𝑛, and let 𝐵 denotes a ball satisfies 

𝑉(Ω) = 𝑉(𝐵). Then, 

𝜆1(Ω) ≥ 𝜆1(𝐵)  

Where 𝜆1(Ω) and 𝜆1(𝐵) are the first eigenvalues for the Dirichlete eigenvalues on (Ω) and (𝐵) 

respectively.                                                                                                                              

   By the other hand and for the connection between the first eigenvalue of the Δ and the diameter 

of the manifold we had                                                                                                                    

3.2 Theorem: (Li and Yau(1979))[4] Let (𝑀, 𝑔) be a compact n – dimensional Riemannian 

manifold without boundary. Suppose that 𝑅𝑖𝑐𝑐𝑖 curvature satisfies 𝑅𝑖𝑐𝑐𝑖(𝑀, 𝑔) ≥ (𝑛 − 1)𝑘 and 

that 𝑑 denotes the diameter of (𝑀, 𝑔). Then, if 𝑘 < 0 

𝜆1(𝑀, 𝑔) ≥
exp −(1+(1−4(𝑛−1))

2
𝑑2𝑘) 

1
2

2(𝑛−1)2𝑑2 ……(16) 

And if 𝑘 = 0, then                                                                                                                             

𝜆1(𝑀, 𝑔) ≥
𝜋2

4𝑑2  

Where, 𝑑 is the diameter of 𝑀. For simplicity the inequality (16) can be written as 

𝜆1(𝑀, 𝑔) ≥ 𝐶(𝑛)
𝑒−(2(𝑛−1)𝑑√𝑘)

𝑑2 ……(17) 
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3.3 Theorem: (Upper bound for 𝝀𝟏)[2] If 𝑀 is a compact 𝑛 − 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑜𝑙𝑑 with 𝑅𝑖𝑐𝑐𝑖 ≥

(𝑛 − 1)(−𝑘), 𝑘 > 0, then 

𝜆1 ≤
(𝑛−1)2

4
𝑘 +

𝑐𝑛

𝐷2(𝑀)
  

Where, 𝑐𝑛 is a positive constant depending on 𝑛.                                                                              

Now, and from (Proposition (1) and Corollary (3) of [6]) we deduce that                                       

3.4 Corollary: Let (𝑀, 𝑔) be a compact 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 Riemannian manifold with 

𝑅𝑖𝑐𝑐𝑖 ≥ (𝑛 − 1)𝑘, 𝑘 < 0. Then  

𝐶𝑛
𝑒−(2(𝑛−1)𝑑√𝑘)

𝑑2 ≤ 𝜆1(𝑀, 𝑔) ≤
(𝑛−1)2

4
𝑘 +

𝑐𝑛

𝑑2  

Where 𝑑 is the dimeter of 𝑀. So 𝜆1~
1

𝑑2  . 

   As a function the continuum of eigenvalues also affects the comparison inequalities in the 

feature of concentration of measure.                                                                                                  

3.5 Theorem: (continuity in the C0 – topology of matrices)[6]Let 𝑀 be a compact 

manifold and let 𝑔, 𝑔′ be two Riemannian metrics on 𝑀 that are close in the sense that there 

exists 휀 > 0, small making, 

(1 − 휀)𝑔′ ≤ 𝑔 ≤ (1 + 휀)𝑔′ 

Then, 

1 − (𝑛 + 1)휀 + 𝑂(휀2) ≤
𝜆𝑘(𝑔)

𝜆𝑘(𝑔′)
≤ 1 + (𝑛 + 1)휀 + 𝑂(휀2)  

3.6 Theorem: [6] Let 𝜆𝑘 be the kth eigenvalue of the Laplacian associated to 𝑔. 𝜆𝑘 is a 

continuous function on 𝑀 with respect to the 𝐶∞ topology. More precisely, 𝑑(𝑔, 𝑔′) < 𝛿 implies  
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exp(−(𝑛 + 1)𝛿) 𝜆𝑘(𝑔′) ≤ 𝜆𝑘(𝑔) ≤ exp((𝑛 + 1)𝛿) 𝜆𝑘(𝑔′)  

3.7 Corollary: Under the assumption of Theorems (3.5) & (3.6) we had 

𝜇𝑛 (|
𝜆𝑘(𝑔)

𝜆𝑘(𝑔′)
| ≤ (𝑛 + 1)𝑟) ≤ 2 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑛+1)𝑟2

2𝜎2
)……(18) 

4. 𝒓 − 𝒆𝒏𝒍𝒂𝒓𝒈𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 and Eigenvalues of ∆ on the Manifold  

        This section will describe our main results of this paper to get the relation between the 𝑟 −

𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 of the manifold and its Laplace eigenvalues.                                                       

4.1 Lemma:[12] Let (𝑀, 𝑔) be a complete Riemannian manifold whose 𝑅𝑖𝑐𝑐𝑖 curvature is 

bounded below, 𝑅𝑖𝑐𝑐𝑖 ≥ −(𝑛 − 1)𝑘, where 𝑘 ≥ 0, and Ω ⊂ 𝑀 be a pre compact domain that is 

star – shaped with respect to a point 𝑥 ∈ Ω. Then the quotient (
𝑉𝑜𝑙(𝐵(𝑥,𝑟)∩𝑀)

𝑉𝑜𝑙(𝐵𝑘(𝑟))
), where 𝐵𝑘(𝑟) is a 

ball in the space of constant curvature (−𝑘), is a non – increasing function in 𝑟 > 0. In 

particular, for any 0 < 𝑟 ≤ 𝑅 we have 

𝑉𝑜𝑙(𝐵(𝑥, 𝑅) ∩ 𝑀) ≤ 𝑒(𝑛−1)𝑅√𝑘 (
𝑅

𝑟
)

𝑛

𝑉𝑜𝑙(𝐵(𝑥, 𝑟) ∩ 𝑀)    

    More over and according to Lemma (2.14) we had 

4.2 Corollary: Under the assumption of Lemmas (2.14) and (4.1) and Corollaries (2.15) and 

(37), and for 

(𝐵ℝ𝑑 (𝑥,
𝑘

2
) ∩ 𝑀) ⊂ 𝐵𝑀(𝑥, 𝑘) ⊂ 𝐵𝑀(𝑥, 𝜋𝜌)  

We had 

𝜇𝑛 (
𝑉𝑜𝑙(𝐵

ℝ𝑑(𝑥,
𝑘

2
)∩𝑀)

𝑉𝑜𝑙(𝐵𝑀(𝑥,𝜋𝜌))
) ≤ 𝑒

(𝑛−1)√𝜋𝜌𝑘

2 (
𝑘

2𝜋𝜌
)

𝑛

……(19) 

Where 𝑥 ∈ 𝑀. Moreover, 
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𝜇𝑛 (|
𝜆𝑘𝐵

ℝ𝑑

𝜆𝑘𝑀

− 1| ≤ (𝑛 + 1)𝛿) ≤ 2 exp − (
(𝑛+1)𝛿2

2
)……(20)  

Where,𝜆𝑘𝐵
ℝ𝑑

, 𝜆𝑘𝑀
 are the kth eigenvalues of the Laplace Operator on 𝐵ℝ𝑑 a ball on ℝ𝑑and on 

the manifold M respectively and  𝑑 (𝜆𝑘𝐵
ℝ𝑑

, 𝜆𝑘𝑀
) < 𝛿.And 𝜇𝑛 is the normalized measure. 

   In [6] Y. Canzani had stated that “The mathematician Lorentz in 1910 stated his conjecture 

𝑁(𝜆) = #
𝑎𝑟𝑒𝑎(Ω)

2𝜋
𝜆. And Hermann Weyl had Proved in 1911”.                                                        

4.3   Theorem: (Weyl’s Asymptotic formula)[6] Let 𝑀 be a compact Riemannian manifold 

with eigenvalues 0 = 𝜆0 ≤ 𝜆1 ≤ ⋯, each distinct eigenvalue repeated according to its 

multiplicity. Then for 𝑁(𝜆) ≔ #{𝑗: 𝜆𝑗 ≤ 𝜆}, we have  

𝑁(𝜆)~
𝜔𝑛

(2𝜋)𝑛 𝑉𝑜𝑙𝑔(𝑀)𝜆
𝑛

2 , 𝜆 → ∞  

In particular, 

𝜆𝑗~
√2𝜋

(𝜔𝑛𝑉𝑜𝑙(𝑀))
2
𝑛

𝑗
2

𝑛  

Where, 𝜔𝑛 defined the volume of the unit 𝑛 − 𝑏𝑎𝑙𝑙. 

   Now, and from Polya Conjecture on [8] we found that 

𝜆𝑘 ≥
4𝜋2

(𝜔𝑛𝑉𝑜𝑙(𝑀))
2
𝑛

𝑘
2

𝑛……(21)  

  Now we will discuss the eigenvalues of ∆ relative to the 𝑟 − 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 of the 𝑛 −

𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 geodesic ball 𝐵𝑀(𝑥, 𝑟). Jake Gipple in his paper [13] studied the volume of  𝑛 −

𝐵𝑎𝑙𝑙𝑠.                                                                                                                                       

4.4 Proposition:[13] For any natural number 𝑛 ≥ 1 and any real number 𝑟 > 0 

𝑉𝑜𝑙(𝐵𝑛(𝑟)) =
𝜋

𝑛
2

Γ(
1

2
𝑛+1)

𝑟𝑛 = 𝑉𝑜𝑙 (𝐵𝑛(1))𝑟𝑛   
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Where, 𝐵𝑛(𝑟) is the 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ball of radius 𝑟 and 𝐵𝑛(1) is the unit 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

ball.                                                                                                                                                  

4.5 Theorem:[9] Let (𝑋, 𝑑, 𝜇) be a complete locally compact metric measured space, where 

𝜇 is infinite measure. We assume that for all 𝑟 > 0, there exists an integer 𝑁(𝑟) such that each 

ball of radius 𝑟 can be covered by 𝑁(𝑟) balls of radius (
𝑟

2
). If there exist an integer 𝑘 > 0 and 

radius 𝑟 > 0 such that for each 𝑥 ∈ 𝑀, 

𝜇(𝐵(𝑥, 𝑟)) ≤
𝜇(𝑋)

4𝑁2(𝑟)𝑘
……(22) 

Then, there exists 𝑘 𝜇 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 subsets 𝐴1, … , 𝐴𝑘 of 𝑋 such that 𝜇(𝐴𝑖) ≥
𝜇(𝑋)

2𝑁(𝑟)𝑘
 and for 

𝑖 ≠ 𝑗, 𝑑(𝐴𝑖 , 𝐴𝑗) ≥ 3𝑟. 

Now, from Eq (21) we had         

𝑁(𝑟) ≤ (
𝜇(𝑋)

4𝜇(𝐵(𝑥, 𝑟)
)

1
2

 

If we replace 𝜇(𝑋) with 𝑉𝑜𝑙(𝑀) and as standard volume measure on an 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

manifold (𝑀, 𝑔) we had                                                                                                              

𝑁(𝑟) ≤ [
𝑉𝑜𝑙(𝑀)

4𝑉𝑜𝑙(𝐵𝑛(𝑟))
𝑘]

1

2
……(23) 

And from Eq (21) we had  

𝑉𝑜𝑙(𝑀) ≥
(4𝜋)𝑛

𝜆
𝑘    
𝑛/2

𝜔𝑛

𝑘……(24) 

Substitute Eq (24) in Eq (23), we had 
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𝑁(𝑟) ≤ [
(4𝜋)𝑛𝑘

4𝜆𝑘

𝑛
2𝜔𝑛𝑉𝑜𝑙(𝐵𝑛(𝑟))

]

1
2

 

And from Proposition (4.4) we get with 𝑉𝑜𝑙(𝐵𝑛(𝑟)) = 𝜔𝑛𝑟𝑛 that 

𝑁(𝑟) ≤ [
(4𝜋)𝑛𝑘

4𝜆𝑘

𝑛
2𝑟𝑘

𝑛[𝜔𝑛]2

]

1

2

  

Where 𝜔𝑛 = 𝑉𝑜𝑙 (𝐵𝑛(1)). This implies that 

𝑟𝑘
𝑛 ≤

(4𝜋)𝑛𝑘

4𝜆𝑘

𝑛
2 (𝑁(𝑟))

2
(𝜔𝑛)2

  

So we can deduce that 

𝑟𝑘 ≤ [
4𝜋(𝑘)

1
𝑛

4√𝜆𝑘(𝑁(𝑟)𝜔𝑛)2/𝑛
] ⟹ 𝑟𝑘 ≤ [

𝐶𝑘,𝑁(𝑟),𝜔𝑛

√𝜆𝑘
]  

4.6 Corollary: Let (𝑀, 𝑔) be an 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 compact Riemannian manifold. Let 

{𝜆𝑖}𝑖=1
𝑛  be its series of eigenvalues subjects to its Eigen function {𝜑𝑖}𝑖=1

𝑛 . Let 𝐵𝑛(𝑥, 𝑟𝑘) ⊂ 𝑀 for 

𝑟𝑘 > 0 be 𝑟𝑘 − 𝑛𝑖𝑒𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 of 𝑀. Then we have 

𝑟𝑘 ≤ [
𝐶

√𝜆𝑘
]……(25) 

Where 𝐶 = 𝐶(𝑁(𝜆), 𝑁(𝑟), 𝜔𝑛). 

4.7 Theorem: [11] Let 𝑀 be an 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 complete Riemannian manifold with 

Ricci curvature 𝑅𝑖𝑐𝑐𝑖 ≥ (𝑛 − 1). If the first non – zero of the eigenvalues problem for 𝑀 

without boundaries (𝜕𝑀 = 0) is 𝑛, then 𝑀 is isometric to a unite 𝑛 − 𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒.  
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4.8 Theorem: (The Maximal Diameter) [11] Let 𝑀 be an 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 complete 

Riemannian manifold with Ricci curvature 𝑅𝑖𝑐𝑐𝑖 ≥ (𝑛 − 1). If the diameter of 𝑀 satisfies 

𝑑(𝑀) ≥ 𝜋. Then 𝑀 is isometric to an 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 unite sphere. 

  From Theorems (4.7) & (4.8) we deduce that 𝑉(𝑀) = 𝑉(𝐵𝑛(1)), and with Eq (1), and 

Theorems (3.5) & (3.6) we deduce                                                                                             

4.9 Corollary: Let (𝑀, 𝑔) be an 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 Riemannian manifold with 𝑅𝑖𝑐𝑐𝑖 ≥ (𝑛 −

1), and let (𝜕𝑀 = 0). Moreover, let 𝑑(𝑀) ≥ 𝜋. Then,  

𝜇(𝑀) ≥ 𝜇(𝐵𝑛(1))……(26) 

Moreover, if                                                                                                                                      

𝑒𝑥𝑝(−(𝑛 + 1)𝑟 ) 𝜆𝑘(𝑔𝐵1
𝑛) ≤ 𝜆𝑘(𝑔𝑀) ≤ 𝑒𝑥𝑝((𝑛 + 1)𝑟) 𝜆𝑘(𝑔𝐵1

𝑛) 

Then, and with Corollaries (2.10) and (4.6) and  Eq (18) and for 𝑟~
1

√𝜆
 we had 

𝜇𝑛 (|
𝜆𝑘(𝑔𝑀)

𝜆𝑘(𝑔𝐵1
𝑛)

| ≤
(𝑛+1)

√𝜆
) ≤ 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑛+1)

2𝜆
)……(27) 

Where, 𝑑(𝑔𝑀, 𝑔𝐵1
𝑛) ≤

1

√𝜆
. 

Now, we get our main corollary in our context                                                                           

4.10 Corollary: Let (𝑀, 𝑔) be an 𝑛 − 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 compact Riemannian manifold with or 

without boundaries, and with 𝑅𝑖𝑐𝑐𝑖 ≥ (𝑛 − 1)𝑘. Let 𝜇 be its probability measure. Moreover, let 

{𝜆𝑘}𝑘=1
𝑛  be the eigenvalues of the Laplacian 𝛥 on 𝑀. Let 𝐴 ⊂ 𝑀 with 𝜇(𝐴) ≥

1

2
. Let 𝐴𝑟𝑘

=

{𝑥 ∈ 𝐵𝑟
𝑛: 𝑑(𝑥, 𝐴) < 𝑟𝑘}, then we had according to Eq (27) 

𝜇(𝐴𝑟𝑘
) = 𝜇 (𝐴 1

√𝜆𝑘

) ≤ 𝑒𝑥𝑝 − [
(𝑛−1)

2𝜆𝑘
]……(28) 
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Where 𝜆𝑘~
1

(𝑟𝑘)2
. 

5. Conclusion:  From the previous investigation we conclude that we can use the series of 

eigenvalues of the Laplacian to describe the geometry of the structure under consideration, 

with the notion of concentration of measure. Moreover, this eigenvalues works more 

effectively on the area of concentration of measure upon the isoperimetric inequalities of this 

eigenvalues. It has been found that 𝑟 − 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 relative to the eigenvalues of the 

Laplace operator and that is  ~
1

√𝜆
 . The main result is equivalent to the frequency of the 

simple harmonic motion(𝑆𝐻𝑀).  

 

 

List of abbreviations 

𝑉, 𝑉𝑜𝑙: Standard Volume on ℝ𝑛+1. 

𝜇𝑛, 𝜇: Standard measure on ℝ𝑛+1. 

𝑟: 𝑟 − 𝑒𝑛𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡. 

𝜆: Eigenvalue of the Laplace operator. 

Δ: Laplace Operator on the Manifold 

M: Manifold on ℝ𝑛+1. 

𝑔: Standard metric on the Manifold 

𝑆𝐻𝑀: Simple Harmonic Motion 
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