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MessagefromtheDirectorofInstituteAlbͲShkenca


DearcolleaguesandreadersofAKTET:

ItismypleasuretointroducetoyouVolumeIIIoftheJournalofInstituteAlbͲShkenca,AKTET.Inthisvolume,the
bestresearchpaperspresentedduringtheIVͲthInternationalAnnualMeetingsofInstituteAlbͲShkenca(IASH)have
beenincluded.

ParticipantsoftheIVͲthmeetinginTetovëenjoyedthewonderfulhospitalityoftheAlbanianpeopleandcolleagues,
and enjoyed very much the modern designed and well equipped conference halls of the South East European
University.TheyalsogreatlyappreciatedthehighlevelofprofessionalismprovidedbythestaffofthisUniversity.In
particular,wewouldliketoacknowledgethesupportandengagementoftheRectoroftheUniversity,Prof.Ajadin
Abazi,ProrectorMyrtezaIsmaili,andourcolleagueMentorHamiti.Theywereextremelyhelpfulandprovidedus
withthemuchneededsupportandtheirbestresourcesandupͲtoͲdatetechnologythatensuredthesuccessofthe
meetings.

TheIVͲthInternationalAnnualMeetinginTetovëmetandfarexceededalltheexpectationsandobjectivessetforth
bytheorganizingcommitteeleadbyourdedicatedcolleague,Prof.ZeqirjaNezirioftheUniversityofSkopje,whois
alsoservingatermasthechairmanoftheIASHdivisionofMacedonia.ThecontributionsofProf.Neziriandother
membersoftheIASHdivisionofMacedoniawereessentialforthevastsuccessofthemeetings.

WeallaregratefulandcommendthepersistentandverysuccessfuleffortsofProf.Neziriforfindingthenecessary
monetaryfundstocovertheprintingcostsofVolumeIIIofAKTET,andatthesametime,wewouldliketoexpresses
ourgratitudetothegovernmentofMacedoniaforprovidingsuchfunds.

IASH(http://www.albͲshkenca.org)hasbecomeaprominentinternationalprofessionalorganizationofprofessors,
researchersandexecutiveswhoaremembersofacademia,scientificinstitutions,andgovernmentorganizations,in
AlbanianterritoriesintheBalkansandabroad.TheInternationalAnnualMeetingsofIASHareattendedbyarecord
large number of participants because these meetings create a medium for interactions, establishing contacts and
collaborations by convening scientists and other professionals from all over the world. The result of such
collaborationsisclearlydemonstratedinthelistsofauthorsofthearticlespublishedinVolumeIII.Authorsofthese
articlesrepresentawiderangeofnationalandinternationalacademicandscientificinstitutionsand,frequently,the
articlesarecoauthoredbyscientistworkingindifferentcountries.

AllarticlespublishedinVolumeIIIwentthrougharigorousdoubleblindedpeerreviewedprocessbyatleasttwo
wellqualifiedscientistsandeditorsoftherespectiveareasofresearch.Theestimatedacceptanceratewas52%.The
implementationsofeditorialpracticessimilartothoseofthemostrecognizedscientificjournalsintheworldhave
made AKTET one of the best and most respectful scientific journals of the Albanian scientific literature.   This is
partly due to the highly qualified and professional efforts of the Editorial Board of AKTET composed of
internationallyrecognizedscientistsintheirrespectiveareasanddirectedbytheeditorͲinͲchief,Dr.RobertMagari,
scientistinoneofthemajorinternationalbiomedicalcompaniesintheUSA,aswellasthecontributionsofalarge
numberofexcellentscientiststhatservedasreviewers.

IreallywishyouwillenjoyreadingthisvolumeandhopetoseeyouallattheVͲthInternationalAnnualMeetingsof
IASHtobeheldinTirana,onSeptember2Ͳ5,2010.

NikollaP.Qafoku,Ph.D.
DirectorofInstituteAlbͲShkenca
UnitedStatesofAmerica
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MesazhprejDrejtorittëInstitutitAlbͲShkenca


TenderuarkolegedhelexuesterevistësAKTET,

Kamkënaqësinëqet’juprezantojvëlliminetreteterevistësshkencoreteInstitutitAlbͲShkenca(IASH),AKTET,nete
cilënjanëpërfshirepunimetmetemirashkencoreqeuparaqitenneTakimineIVNdërkombëtarteIASHtembajtur
nemjedisetmoderneteUniversitetitshqiptarteEuropësJuglindoreneTetovë.

TegjithëneqepatëmkënaqësinëqetemerrnimpjeseneketëTakim,vlerësuamjashtëmasemikpritjenekolegeve
tetovarë.  Vlerësuam gjithashtu edhe profesionalizmin e ofruar nga personeli i këtij Universiteti i udhëhequr me
profesionalizëm te larte nga rektori dhe profesori i shquar ne te gjitha trevat shqiptare ne Ballkan e me gjere,
ProfesorAjadinAbazi.ProrektoriMyrtezanIsmailidhekoleguitijMentorHamitiishintekudondodhshëmdhete
gatshëmpërtendihmuarneçdomoment.Angazhiminetyrevërteteçmuamshume.

InstitutiAlbͲShkenca(http://www.albͲshkenca.org)poafirmohetpërditeemetepërsinjëorganizateprofesionale
mbarëkombëtare ku aderojnë me qindra akademike, profesorë, studiues dhe studente pasuniversitare dhe
universitare qe punojnë dhe jetojnë jo vetëm ne trojet shqiptare ne Ballkan, por edhe kudo gjetke ne te gjithë
boten.

Takimet vjetore te IASH kane krijuar tashme një tradite te mrekullueshme.  Ne këto Takime, mblidhen çdo vit
shkencëtare, studiues, pedagoge dhe studente universitare e pasuniversitare nga e gjithë bota, për te paraqitur
punimet e tyre shkencore ne te gjitha fushat e shkencës. Këto takime shërbejnë gjithashtu edhe për te vendosur
urat e bashkëpunimit ndërmjet studiuesve te se njëjtës fushe studimi. Frytet e para te këtij bashkëpunimi shihen
qarteedheneartikujteparaqituraneketëvëllimteAkteve,kutebienesyfaktiqeautoretpërfaqësojnënjëgame
te gjere institucionesh akademike dhe shkencore, gjë qe do te beje te mundur vendosjen apo konsolidimin e
bashkëpunimitprofesionalndërinstitucionalnenivelmbarëkombëtardhendërkombëtar.

TakimiiIVVjetoriIASHneTetoveishtepadyshimisuksesshëmdherealizoitegjithaqëllimetevendosurangagrupi
organizuesiudhëhequrngakoleguipalodhurdheidedikuar,Prof.ZeqirjaNeziriiUniversitetitteShkupit,iciliështë
edhe kryetar i degës se IASH ne Maqedoni.  Ky Takim nuk do te organizohej ne atë nivel pa angazhimin e Prof.
ZeqirjautdhekolegevetetjerëtedegësseIASHneMaqedoni.BotimiirevistësAktetgjithashtunukdotebeheji
mundurpapunënkëmbëngulëseteProf.NeziritpërtesiguruarfondinenevojshëmngaqeveriaeMaqedonisë.

ArtikujtebotuarnevëlliminetreteteAktevekanekaluartegjithaneprocesinerecensionitrigorozngatepaktën
dyrecensentëanonimedheredaktorishkencoridegëspërkatëse.Vetëmartikujtqeplotësuankushtinecilësisëu
pranuanpërtubotuarneketëvëllim.RevistaAktetpokonsolidohetnebotenshqiptaretebotimeveprofesionalesi
njëngarevistatmetemirakuzbatohenrregullatebotimittengjashmemeatoterevistavemetemiranebote.Kjo
gjëështëbereemundurnesajetepunëssekëshillitbotuesterevistësdhenjënumritemadhrecensentështecilat
janëstudiuestesuksesshëmnefushatetyretestudimit.Këshillibotuesirevistëspërbehetngakolegeshqiptareqe
janë te afirmuar si studiues ne arenën ndërkombëtare dhe te cilët janë emëruar ne këto poste nga kryeredaktori
shkencor i revistës, Dr. Robert Magari, studiues me orgjinë shqiptare ne njërën nga kompanitë me te mëdha
biomjeksoreteShteteveteBashkuarateAmerikës.

Ne saje te punës se te gjithë kolegeve u be i mundur botimi i vëllimit te trete te Akteve qe po ju paraqesim ne
vazhdim.LeximtekëndshëmdheshpresojmëtetakohemimetegjithëjuneTakimineVVjetorNdërkombëtarte
IASHqedotembahetneTiranene2Ͳ5shtator2010.

NikollaP.Qafoku,Ph.D.
DrejtoriInstitutitAlbͲShkenca
ShteteteBashkuarateAmerikës
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GUIDEFORAUTHORS

AKTETpublishespaperspresentedduringtheannual
meeting of Institute AlbͲShkenca (IASH). The journal
publishes only research papers containing original,
novel,andrelevantresearchthatenhancestheexisting
knowledge.TheeditorialboardconsistsofaneditorͲinͲ
chief, a technical editor, and several subject areas
editors.Authorsthathavepresentedduringtheannual
meetingofIASHarewelcomedtosubmittheirworkfor
publication.
ManuscriptscanbesubmittedinEnglishorAlbanian,
English being the preferred language. Submission of
the manuscript implies that essentially the same
researchisnotpublishedbefore(exceptinaformofa
summary, lecture, or thesis), is not submitted
elsewhere for publication, and that the manuscript is
approvedbyalltheauthorsandauthoritieswherethe
work iscarried out.Authorsarerequestedtodisclose
anyconflictofinterestandprovideinformationforany
financial support used to conduct the research. An
accepted manuscript cannot be published elsewhere
withoutthewrittenpermissionofIASH.
The journal publishes only original work that
contributestotheadvancementofscience.Plagiarism
is not acceptable and will be reported to the
appropriateauthorities.Conclusionsshouldbejustified
by the experimental design and data. The presented
information should have sufficient details to permit
others replicate the work. Authors should retain the
researchdataandshouldbeabletoprovidethesedata
totheeditorialboardifasked.Pleaseuseappropriate
language, be concise and grammatically correct.
Authorsareresponsibleforthescientificaccuracyand
theformatofthesubmittedmanuscriptaswellasthe
contentofthecorrespondencewiththeeditors.

ORGANIZATIONOFTHEMANUSCRIPT
Manuscript should be limited to 2500 words
including title, summary, text, bibliography, tables,
graphs,etc.Manuscriptshould besavedinMicrosoft®
OfficeWord,A4format,2.5cm(1inch)margins,single
columndoublespaced,andTimesNewRomanfontof
size 12. Do not use footnotes or endnotes. Pages
shouldbenumberedwhilethetitle,namesandcontact
informationoftheauthorsshouldbeprovidedonthe
firstpage.Manuscriptshouldcontain:
1.Title: Be concise and clear. Provide authors contact
information. Superscripts a, b, c can be used to
indicate authors affiliations. Corresponding author
shouldbeindicatedwithanasterisk.



viii

2.Keywords:Provide4Ͳ5keywordsthatrepresentthe
subjectofthepaper.
3.Summary:Shouldrepresenttheessenceofthework
andshouldbelimitedto150words.Providesummary
inbothAlbanianandEnglish.
4.Introduction: Describe your work, related research,
its importance, and clearly state the objective of the
study.
5.Material and methods: Provide details on the
materials being used and experimental procedures.
Provide sufficient details to allow work to be
reproducible.
6.Result and discussions: Results should be clear and
illustratedintablesandgraphs.Usestatisticalanalysis
anddrawconclusionsbasedonstatisticalsignificance.
Discuss in details the implication of the results.
Conclusions should be directly related to the results
obtained. Conclusions should not be speculative,
spontaneous, or/and summarizing the already
availableinformation.
7.Bibliography: List literature sources alphabetically
base on the last name of the first author. Every
literature source must be cited in the text by the
relatednumber.Alimitof20literaturesourcescanbe
provided. A citation ‘in press’ implies that the
reference is accepted for publication. Unaccepted
manuscripts cannot be referenced. Do not use
references from the internet except for the online
publications.
Examplesofreferences:
1.Libby WF, Anderson EC, Arnold JR (1949) Age
determination by radiocarbon content. Science
109,227Ͳ228.
2.StrunkW,WhiteEB(1979)Theelementsofstyle,
thirded.Macmillian,NewYork
8.Tables:Presenteachtableonaseparatepage.Tables
shouldbenumberedandtitled.
9.Figures and graphs: Present figures and graphs on
separatepagesafterthefigures.
Authorssubmittingsocialsciencescontributionsmay
disregard sections 5 and 6 when preparing their
manuscripts. Manuscripts that do not conform to the
aboveformatwillnotbeconsidered.

SUBMITTION
Submit manuscripts according to their subject area
toaddressesbelow.
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Subjectarea
Albanologjy
Biology,Biochemistry
Law
Economy
Geology,Metallurgy,ChemicalEngineering,Recycling
Electrical,MechanicalEngineeringandElectronics
Chemistry,Physics,Biochemistry
Mathematics,Statistics
Environment
Medicine
CropProduction
SocialSciences
InformationTechnologyandTelecommunication
AgriculturalSoils

Submitthemanuscriptwithinthedeadlineannounced
by the editorial board. Along with the manuscript
submit a message directed to the editorial board,
stating the desire to publish the manuscript and
indicating the participation in the annual meeting of
IASH.
Submitted manuscripts will be doubleͲblinded
reviewed by two experts of the subject area. Editorial


Email
aktet.albanologji@albͲshkenca.org
aktet.biologji@albͲshkenca.org
aktet.drejtesi@albͲshkenca.org
aktet.ekonomi@albͲshkenca.org
aktet.gjeometal@albͲshkenca.org
aktet.inxhinieri@albͲsheknca.org
aktet.kimifizike@albͲshkenca.org
aktet.mathstat@albͲshkenca.org
aktet.mjedis@albͲshkenca.org
aktet.mjekesi@albͲshkenca.org
aktet.prodhimbimor@albͲshkenca.org
aktet.shoqeria@albͲshkenca.org
aktet.informacion@albͲshkenca.org
aktet.tokat@albͲshkenca.org
boardwillmakethedecisionontheacceptanceofthe
manuscript based on the recommendations from the
reviewers and notify this decision to the authors.
Authors should be notified on the status of the
manuscript within a 3Ͳ4 months period. The entire
processwillbeelectronicallydocumented.
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UDHËZUESPËRAUTORËT

Aktet boton punime të prezantuara gjatë Takimit
VjetortëInstitutiAlbͲShkenca(IASH).Kjorevistëboton
vetëmpunimeorigjinaleqësjellinnjohuritërejadhe
të rëndësishme për avancimin e shkencës. Revista
drejtohet prej këshillit botues, i cili përbëhet prej një
kryeͲredaktori, një redaktori teknik dhe disa
redaktorëveshkencorepërgjegjëspërfushatëveçanta
tëshkencës.Autorëtqëkanëprezantuargjatëtakimit
vjetor të IASH mund të dërgojnë punimet e tyre për
botim.
Preferohetqëdorëshkrimettëparaqitennëgjuhën
anglezepormundtëjenëedhenëshqipsipasinteresit
tëautoreve.Dërgimiidorëshkrimitnënkuptonqëpuna
eparaqiturnëtënukështëbotuarmëparë(përveçse
në formën e një përmbledhje, leksioni apo teze
akademike), nuk është në shqyrtim për tu botuar
gjetkë, dhe se botimi është aprovuar nga të gjithë
autoret si dhe autoritetet përgjegjëse ku puna është
kryer.Autorevedot’jukërkohetqëtëparaqesinnëse
ka ndonjë konflikt interesash si dhe ndonjë burim
financiar i veçante i përdorur për kryerjen e kërkimit.
Nësedorëshkrimipranohetpërbotimainukmundtë
botohet në të njëjtën forme  pa mare leje me shkrim
ngaIASH.
Punimet duhet të jenë origjinale dhe të
kontribuojnënëpërpariminedijesnëfushënecaktuar
të shkencës. Plagjiatura nuk lejohet dhe do tu
raportohetautoritetevepërkatëse.Konkluzionetduhet
të justifikohen nga skema eksperimentale dhe të
dhënat e paraqitura. Informacioni duhet te jete i
detajuar në mënyre që të lejojë përsëritjen e punës
nga shkencëtare të tjerë të së njëjtës fushë. Autoret
duhet të ruajnë të dhënat eksperimentale dhe tija
paraqesin këshillit botues ne se ju kërkohet. Shkrimi
duhet të jetë i qartë, konciz dhe korrekt nga ana
gramatikore. Autorët mbajnë përgjegjësi për anën
shkencore dhe formale të materialeve që paraqesin si
dhepërçdokorrespondencemeredaktoret.

ORGANIZIMIIDORËSHKRIMIT
Dorëshkriminukduhettëketëmëshumëse2500
fjalëdukepërfshirëkëtutitullin,përmbledhjen,tekstin,
bibliografinë, tabelat, grafikët, etj. Dorëshkrimi duhet
tëshkruhetnëMicrosoft®OfficeWord,nëformatinA4,
menjëhapësireprej2.5cm(1inch)nëtegjithaanët,
doubleͲspaced, fonti duhet të jetë Times New Roman
me madhësi 12. Dorëshkrimi nuk duhet të ketë
footnotes apo endnotes. Faqet duhet të numërtohen
ndërsafaqjaepareduhettëketëtitullinsidheemrat
dheadresateautorëve.
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Dorëshkrimi duhet të përmbajë elementet e
paraqituramëposhtë.
1.Titullin:Duhettëjetësamëkoncizdheiqartë.Emrat
eautoreveduhettëkenëadresateplota.Mbishkrimet
a, b, c mund të përdoren për të përkatësuar autorin
me institucionin. Emri i autorit që do të mbajë
korrespondencënduhettëketënjëasterisk.
2.Fjalët kyçe: Duhet të paraqiten 4Ͳ5 fjalë kyçe të
zgjedhura me kujdes që të pasqyrojnë subjektin e
punimit.
3.Përmbledhjen: Duhet të paraqesë thelbin e punimit
dhe konkluzionet dhe nuk duhet të jetë më shumë se
150fjalë.Përmbledhjaduhettëparaqitetnëdygjuhë,
anglishtdheshqip.
4.Hyrjen:Duhettëpërshkruajëshkurtbazënpërpunën
eparaqitur,sidhepunënshkencoretëmëparshmetë
referuarnëmënyrëtëpërshtatshme.Duhetgjithashtu
të tregohen objektivat, arsyet e ndërmarrjes së
studimitsidherëndësinëetij.
5.Materialet dhe Metodat: Duhet të paraqiten në
mënyre të detajuar materialet dhe procedurat
eksperimentale. Informacioni duhet të jetë i
mjaftueshëm që të lejojë përsëritjen e punës prej të
tjerëve.
6.RezultatetdheDiskutimet:Rezultateduhettëjenëtë
qarta dhe të ilustruara në tabela dhe grafike.
Rezultatet eksperimentale duhet të analizohen
statistikisht dhe të nxiren përfundime në bazë të një
besueshmërie statistikore. Implikimet që vijnë nga
rezultateteparaqituraduhettëdiskutohennëmënyre
të plotë. Përfundimet duhet të lidhen direkt me
rezultatet e marra. Përfundimet nuk duhet të jenë
spekulative dhe të përgjithësohen prej literaturës apo
njohurivetëpërgjithshmeespontane.
7.Bibliografia: Burimet duhet të radhiten në mënyrë
alfabetikenësecitohennëdorëshkrimmembiemrine
autorittëparëdhevitinebotimit,sip.sh.[Vas1993],
përndrysheradhitensipasrendittëcitimit,si.p.sh.[1],
pastaj [2] etj. Çdo burim literature duhet të referohet
në tekst. Punimi nuk duhet të ketë më shumë se 20
burime literature. Në se një burim do të citohet ‘në
shtyp’(inpress)dotëthotësekypunimështëpranuar
përbotim.Dorëshkrimetepapranuarapërbotimnuk
mund të citohen. Gjithashtu nuk pranohen referenca
nga interneti me përjashtim të botimeve që bëhen
online.
Shembujtëreferimittënjëartikullidhenjëlibri
1.Libby WF, Anderson EC, Arnold JR (1949) Age
determination by radiocarbon content. Science
109,227Ͳ228.
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2. Strunk W, White EB (1979) The elements of
style,thirded.Macmillian,NewYork

8.Tabelat:Çdotabeleduhettëparaqitetnënjëfaqetë
veçantë. Numri i faqes do të jetë në vazhdimësi të
numrit të faqes së fundit ku mbaron bibliografia.
Tabelatduhettëkenënumradhetituj.
9.Figura ose Grafike: Dorëshkrimi mund të përmbaje
figura ose/dhe grafikë. Figurat nuk duhet të jenë
përshkrimore.Secilaprejtyreduhettëjetënënjëfaqe
të veçantë mbas tabelave. Figurat dhe grafiket duhet
tëkenënumradhetituj.
Dorëshkrimet nga fushat e shkencave shoqërore
mund të mos përmbajnë elementet 5 dhe 6 në

Fusha
Albanologji
Biologji,Biokimi(Njeriut,Bime,Kafshe)
Drejtësi
Ekonomi
Gjeologji,Metalurgji,InxhinieriKimike,Riciklim
InxhinieriElektrike,Mekanike,Elektronike
Kimi,Fizike,Biokimi
Matematike,Statistike
Mjedis
Mjekësi
ProdhimiBimor
ShkencatShoqërore
TeknologjiInformacionidheTelekomunikacion
TokatBujqësore


Dorëshkrimet duhet të dërgohen brenda afatit të
përcaktuar nga këshilli botues. Dorëshkrimit duhet ti
bashkëngjitet një mesazhi të shkurtër prej autorit
drejtuarkëshillitbotues,kuduhettëshprehetdëshira
për botimin e punimit, të tregohet pjesëmarrja në
takimin vjetor te IASH si dhe të specifikohet
simpoziumikuështëprezantuarpunimi.
Dorëshkrimet do të vlerësohen nga recensentë,
identiteti i të cilëve nuk do t’ju zbulohet autoreve.

mënyrën e paraqitur me sipër. Dorëshkrimet të cilat
nuk i përgjigjen formatimit të mësipërm nuk do të
merrennëkonsideratë.

PROCEDURAEPRANIMIT
Dorëshkrimet duhet të dërgohen në adresat e
paraqitura më poshtë sipas fushave shkencore
përkatëse. Në se fusha punimit nuk përputhet
ekzaktësisht me ndonjë nga fushat e paraqitura me
poshtë, dorëshkrimi duhet të dërgohet në adresën e
fushësshkencoremëtëafërt.


Email
aktet.albanologji@albͲshkenca.org
aktet.biologji@albͲshkenca.org
aktet.drejtesi@albͲshkenca.org
aktet.ekonomi@albͲshkenca.org
aktet.gjeometal@albͲshkenca.org
aktet.inxhinieri@albͲshkenca.org
aktet.kimifizike@albͲshkenca.org
aktet.mathstat@albͲshkenca.org
aktet.mjedis@albͲshkenca.org
aktet.mjekesi@albͲshkenca.org
aktet.prodhimbimor@albͲshkenca.org
aktet.shoqeria@albͲshkenca.org
aktet.informacion@albͲshkenca.org
aktet.tokat@albͲshkenca.org

Këshilli botues i revistës do të konsideroje
rekomandimet e recensentëve, do të marrë vendimin
përkatësdhedotëkomunikojëketëvendimautoreve.
Autorëtdotëmarrinpërgjigjepërvendiminekëshillit
botues brenda një periudhe 3Ͳ4 mujore. I gjithë ky
procesdotëdokumentohetnëmënyreelektronikenë
arkivineInstitutit.
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