
             Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS)   

Volume 15, Issue 2, June 2020 , pp. (63-78) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online)

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq, 

kujss.journal@gmail.com

 
63 

 

المطيرة في محطات مختارة  لألشهرحساب معامل الجفاف وتحديد نوع المناخ 

 في العراق 

 محمدجودت هدايت 

 قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة كركوك، كركوك، العراق.

jawdet77@uokirkuk.edu.iq  

 الملخص

حساب معامل الجفاف من خالل استخدام معادلة ديمارتون وتحديد طبيعة المناخ لألشهر المطيرة يتم في هذا البحث 

من خالل االستعانة ببيانات )كمية المطر الساقطة  (الناصرية محطات مختارة في العراق وهي )الموصل، بغداد، في ثالث

 الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي من عليها الحصول ( والتي تم2010 – 1970) للمدة منو درجة الحرارة( 

 . في بغدادالعراقية 

لقد أظهرت النتائج سيادة نوع )المناخ الرطب( خالل كل من شهري )كانون االول، كانون الثاني(، وتباين نوع المناخ 

(، بينما يتباين نوع المناخ بين )شبه الجاف بين )الرطب و شبه الجاف( خالل االشهر )شباط، اذار، نيسان، تشرين الثاني

و الجاف( خالل كل من شهري )ايار، تشرين االول( وذلك بسبب تباين قيم كل من )كمية االمطار الساقطة و درجات 

 في محطات الدراسة الثالث.لألشهر المطيرة الحرارة( 

كما تم في هذا البحث بيان طبيعة العالقة بين قيم معامل الجفاف وقيم كمية االمطار المتساقطة ودرجات الحرارة من 

( 2010خالل حساب معامل االرتباط و كذلك الحصول على معادالت االنحدار الخطي البسيط بتطبيق برنامج االكسل )

في بين قيم معامل الجفاف وقيم كمية المطر المتساقطة وجود عالقة ارتباط خطي طردي قوي وقد أظهرت النتائج 

 ( في المحطات الثالث، بينما كانت عالقة0.96 - 0.98المحطات الثالث، حيث سجلت قيم معامالت االرتباط بين )
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في المحطات الدراسية الثالث حيث تراوحت قيم االرتباط خطي عكسي قوي بين قيم معامل الجفاف وقيم درجات الحرارة 

 في المحطات الدراسية الثالث. ((- 0.98) – (- 0.93) )امالت االرتباط بينمع

 .درجة الحرارةمعامل الجفاف، "معادلة دي مارتون"، العراق، المناخ، الكلمات الدالة: 

DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2020.15.2.5 
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Abstract 

This Study aims to calculate the drought index by application the de Martine equation 

and determine the type of climate for rainy months in the three selected stations in Iraq 

(Mosul, Baghdad and Nasiriya) by use data of (Rainfall and Temperature) for the period 

ranged (1970 to 2010), which was recorded from the "Iraqi Meteorological Organization and 

seismology" in Baghdad. 

The results appears that the climate is humid in the months (December and January), the 

climate is variable between (wet and semiarid) in the months (February, March, April and 

November), while the climate is variable between (semiarid and arid) in the months (May and 

October) as a result of variation the values of (Rainfall and Temperature) for rainy months in 

the three studying stations. 

In this research the relationship between values of drought index and the rainfall amount 

and temperatures has been showing by calculation the correlation coefficient and also 

obtained simple linear regression by applying program of Microsoft excel (2010), the results 

indicated the existence of strong linear correlation between the drought index and rainfall in 
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the three studying stations values between (0.96) – (0.98), while the results showed the 

occurring of strong inverse correlation between the drought index and temperatures in the 

three studying stations values between (-0.93) – (-0.98) in the three stations. 

Keywords : Drought Index, De Martine equation, Iraq, Climate, Temperature. 

DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2020.15.2.5 

 

 :المقدمة .1

يعتبر الجفاف من الظواهر الطبيعية استدامة وال سيما عندما يستمر شهورا او لسنوات متواصلة كما ال يكاد يخلو اقليم 

الجفاف ظاهرة متكررة خاصة في االقاليم شبه الجافة، لذا ال يجب النظر اليه ما من سطح االرض من مؤثراته، ويمثل 

يعتبر الجفاف احد اهم المشكالت التي ال تزال تواجه االنسانية رغم تقدمها العلمي الكبير، اذ  سرعان ما تزول. ةوكأنه حالة استثنائي

 .[1]ل جهد جدي إلحداث تغير اساسي في هذه النسبة تشكل المناطق الجافة وشبه الجافة نحو ثلث مساحة اليابسة ولم يسج

  :الجانب النظري  .2

 الجفاف ظاهرة مناخية لها أثارها السلبية في الحياة البشرية والنباتية والحيوانية في اي جهة او منطقة تتعرض لها،

اهمية دراسة وتتجلى  .[2]بانتظام المحاصيل الزراعية  إلنتاجالساقطة وعدم كفايتها  المطروالمقصود بالجفاف هو قلة كمية 

درجات الحرارة وقلة االمطار وارتفاع  ازدياد ظاهرة الجفاف بالنظر لوقوع العراق ضمن النطاقات الجافة وشبه الجافة وتشكل

نسبة التبخر عن معدلها العام السبب الرئيس للجفاف، ويعد الجفاف العامل االساسي في تهيئة التربة لالنتقال واثارة 

 .[3] الظواهر الغبارية في العراق

لقد تطور مصطلح الجفاف تبعا لتطور جميع المعلومات المناخية وانتشار محطات الرصد في المناطق الجافة 

وجرت في بدايات القرن العشرين محاوالت لتعريف الجفاف على اساس كمية المطر الساقطة واختير خط تساوي المطر 

ملمتر( حدا بين المناطق الرطبة  127طر المتساوي )ملمتر( حدا فاصال بين المناطق الرطبة وشبه الجافة وخط الم 250)

 .[4]والجافة 
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لقد اوجد المهتمين بموضوع الجفاف العديد من المصطلحات ومنها الجفاف الموسمي والعارض والجفاف المتصل 

و باألحوال المناخية والزراعي والجفاف الهيدرولوجي كما وظهرت عبارات اخرى لوصف الجفاف حسب استعمال االرض ا

حاجتها مثل الرعوي والجفاف االيكولوجي، كما ان عدد من المختصين اشار الى الجفاف بكونه ظاهرة طبيعية وبشرية تمثل 

 .[5]محصلة العالقة بين الحرارة والتبخر والمطر 

 : [6]يمكن ان يقسم الجفاف بحسب الفترة الزمنية التي يسود فيها الى 

الذي يتمثل في المناطق التي تستلم كميات قليلة من االمطار لذلك الزراعة في هذه الحالة تعتمد  :الجفاف الدائم -1

 .ة رئيسية على العمليات االروائيةبصور 

وهو الذي يحدث خالل فصل الصيف بسبب انعدام االمطار وارتفاع درجات الحرارة وبالتالي  :الجفاف الفصلي  -2

 .السنة زراعة على الفصل المطير منتقتصر ال

الرطبة مما ويحدث نتيجة لعدم انتظام عملية سقوط االمطار ويتركز في المناطق الرطبة وشبه  :الجفاف الطارئ   -3

 .يؤدي الى هالك النبات

 .االنتاجيةويتميز بقلة رطوبة التربة والهواء عن حاجة النبات مما يؤدي الى قلة   :الجفاف غير المنظور  -4

 [7]ويمكن ان يمر الجفاف بأربع مراحل وهي : 

 .معدالتها السنوية ولمدة طويلة، الذي يبدأ بنقصان كمية االمطار عن الجفاف المناخي المرحلة االولى:

 .يتمثل بفشل الزراعة ونقص االنتاج، الذي الجفاف الزراعي :المرحلة الثانية

 .ية السطحية والجوفية عن معدالتهابانخفاض منسوب المياه في الخزانات المائ، الذي يتمثل يالجفاف المائ :المرحلة الثالثة

 .ر االقتصاد واالنسان بنقص المياه، الذي يحدث عندا يتأثالجفاف االقتصادي واالجتماعي :المرحلة الرابعة

وخصائص  يعد المناخ العامل الرئيس المؤثر في تحديد مميزات البيئة الجافة فهو الذي يسيطر في معامل السطح 

( من اليابس موزعة بين اراضي شديدة 2مليون كم 48.52النبات وتركيب التربة، وتقدر مساحة االراضي الجافة نحو )

( في قارة اسيا فقط 2كم  16.89مساحة اليابس، منها )%( من  37.30الجفاف وجافة وشبه جافة وهو ما يشكل نسبة )

[8].  
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، شر الوحيد لهذه الظاهرة المناخيةعموما فان الجفاف هو محصلة العالقة بين المطر والحرارة وليس المطر هو المؤ 

  .[7] فالعالقة بين االمطار الساقطة والحرارة هي التي يمكن االعتماد عليها كمؤشر لتحديد الجفاف

لقد وضع بعض علماء المناخ معادالت معينة لحساب معامل الجفاف باالعتماد على بعض العناصر المناخية 

 ومنها معادلة ديمارتون، حيث ان معامل الجفاف لديمارتون يحسب كل شهر)كمية المطر الساقطة و درجة الحرارة( 

 :[ 9بالصيغة االتية ]

𝟏𝟐 ×
(mm)معدل االمطار ذلك الشهر 

𝟏𝟎 + (°𝐂)معدل درجات الحرارة لنفس الشهر 
= معامل الجفاف لشهر معين  

 فإذا كان الناتج: 

 ( يكون نوع مناخ الشهر )جافًا(.5أقل من )  -1

 ( يكون نوع مناخ الشهر )شبه جافًا(.10-5بين ) -2

 ( يكون نوع مناخ الشهر )رطبًا(. 10أكثر من )  -3

علددى المسدتوى المحلددي والعربددي والعدالمي نددذكر منهددا علددى  لقدد اجريددت دراسددات عديددة تخددص تطبيددق معادلدة ديمددارتون 

 سبيل المثال:

(، التددي تناولددت حسدداب قدديم معامددل الجفدداف باالعتمدداد علددى بينددات درجددة الحددرارة  ,2018NAWBAHARدراسددة ) -1

 . [10] واالمطار في اقليم كوردستان العراق

وعالقته بتغير درجة الحرارة وكمية االمطار في  ، التي تناولت دراسة قرينة الجفاف لديمارتون (2012دراسة )رياض،  -2

 .[11]محطة الالذقية 

( الواقع في اقصى Calabria، التي تناولت دراسة قرينة الجفاف لديمارتون في اقليم )(Gaetano, 2019دراسة ) -3

 .[12]جنوب شبه الجزيرة االيطالية 
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دام معادلددة ديمددارتون وتحديددد طبيعددة المنددداخ امددا هددذه الدراسددة فإنهددا تناولددت حسددداب معامددل الجفدداف مددن خددالل اسدددتخ

لألشهر المطيرة في ثالث محطات مختارة في العراق وهي )الموصل، بغداد، الناصرية( مدن خدالل االسدتعانة ببياندات )كميدة 

( والتددي تدم الحصددول عليهددا مددن الهيئددة العامددة لألنددواء الجويددة 2008 – 1980المطدر السدداقطة و درجددة الحددرارة( للمدددة مددن )

 الرصد الزلزالي العراقية في بغداد. و 

  :مكان الدراسة والبيانات المستخدمة .3

 ثالثفي  دوائر العرض( عن مستوى سطح البحر و الموقع الجغرافي )خطوط الطول واالرتفاع يوّضح  1الجدول 

الهيئة في  تسجيلها( والتي تم 2010 – 1970) ( للمدة منالناصرية وهي )الموصل، بغداد، في العراق محطات مختارة

لدرجة الحرارة  المعدالت الشهريةالبيانات التي تضمنت ب االستعانةتم  حيث العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي في بغداد،

 محطات الدراسة الثالث.في  والمسجلة 3الجدول وكميات االمطار الساقطة والمبينة في  2الجدول والمبينة في 

  .[13]عن مستوى سطح البحر والموقع الجغرافي لمحطات الدراسة  االرتفاع: 1جدول 

 ت
 اسم

 المحطة
 رمز

 المحطة
 ارتفاع المحطة

(m) 

 خط الطول
 )شرقا(
) ° ( 

 دائرة العرض
 )شماال(
) ° ( 

 36.32 43.15 223.0 608 الموصل -1
 33.23 44.23 31.7 650 بغداد -2
 31.08 46.23 5 676 الناصرية -3
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)الموصل،  الثالث في محطات الدراسة المسجلةخالل االشهر المطيرة و  (C°) لدرجة الحرارةالمعدالت الشهرية : 2جدول 

 . [14] (2010 – 1970( للمدة من )الناصريةبغداد، 

كانون  األشهر
 الثاني

تشرين  أيار نيسان آذار شباط
 األول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 األول

 8.3 13.2 22.4 24.7 17.9 12.7 8.7 6.7 محطة الموصل

 11 16 24.1 28.6 22.5 15.8 12 9.2 محطة بغداد

 13 19 27.1 31.4 25.2 18.9 14 12 محطة الناصرية

 

 في محطات الدراسة المسجلةو  خالل االشهر المطيرة (mm) لكمية األمطار المتساقطةالمعدالت الشهرية : 3جدول 

  .[14] (2010 – 1970( للمدة من )الناصرية ،بغداد ،)الموصلالثالث 

كانون  األشهر
 الثاني

تشرين  أيار نيسان آذار شباط
 األول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 األول

 59 44 13.6 16 45 64 64 63 محطة الموصل

 20 12 3 3.6 14 22 20 27 محطة بغداد

 23 14 6 4 14 21 18 29 محطة الناصرية

 

  :والمناقشةالنتائج  .4

تم في الجزء االول من البحث تطبيق معادلة ديمارتون لحساب معامل الجفاف وتحديد نوع المناخ خالل االشهر 

واللذين يتضمنان كمية االمطار الساقطة و درجات  3و  2الجدولين المطيرة من خالل استخدام البيانات المذكورة في 

( 2010 – 1970) ( للمدة منالناصرية العراق وهي )الموصل، بغداد، في محطات مختارة ثالثفي الحرارة و المسجلة 

 .الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي في بغداد فيعليها  تسجيلهاوالتي تم 
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قيم بين  و ايجاد معادالت االنحدار الخطي البسيط االرتباطقيم معامل و في الجزء الثاني من البحث فقد تم حساب 

 اما في الجزء الثالث من الجانب العملي من .محطات الدراسة الثالثفي اف و قيم كمية االمطار الساقطة معامل الجف

قيم معامل الجفاف و قيم درجات بين  و ايجاد معادالت االنحدار الخطي البسيط االرتباطقيم معامل البحث فقد تم حساب 

و ايجاد معادالت االنحدار الخطي البسيط تم من خالل  االرتباطقيم معامل حساب ان  .محطات الدراسة الثالثفي الحرارة 

 وكانت النتائج المستحصلة على الصيغة التالية وحسب محطات الدراسة:  (Microsoft Excel 2010) استخدام برنامج

 :حساب قيم معامل الجفاف وتحديد نوع المناخ لألشهر المطيرة حسب معادلة ديمارتون في محطات الدراسة 4.1

  :محطة الموصل 4.1.1

يبين قيم معامل الجفاف المحسوبة حسب معادلة ديمارتون ونوع المناخ خالل االشهر المطيرة في محطة  4الجدول 

الموصل، حيث يظهر من الجدول انه كل من شهري )ايار، تشرين األول( كانا من االشهر شبه الجافة )ضمن مدة 

، بينما االشهر البقية فتعتبر اشهر رطبة وكما (5, 5.5طبقا لمعيار ديمارتون ) الدراسة( اذ بلغ معامل الجفاف لكل منهما

 .1الشكل مبين في 

        للمدة من معامل الجفاف ونوع المناخ لألشهر المطيرة في محطة الموصل حسب معادلة ديمارتون  :4جدول 

(1970 – 2010)  

 األشهر
 المطيرة

كانون 
 آيار نيسان آذار شباط الثاني

تشرين 
 األول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 األول

 معامل
 الجفاف

45 41 34 19 5.5 5 23 39 

 نوع
 المناخ

 رطب رطب شبه جاف شبه جاف رطب رطب رطب رطب
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 .(2010 – 1970للمدة من )معامل الجفاف لألشهر المطيرة في محطة الموصل حسب معادلة ديمارتون  :1شكل 

  :محطة بغداد 4.1.2

في  يبين قيم معامل الجفاف المحسوبة حسب معادلة ديمارتون ونوع المناخ خالل االشهر المطيرة 5الجدول 

محطة بغداد، حيث يظهر من الجدول انه كل من شهري )ايار، تشرين األول( كانا أشهر جافة )ضمن مدة الدراسة( اذ بلغ 

)اذار ، نيسان ، تشرين الثاني( من االشهر شبه ، وكان أشهر (1.1, 2طبقا لمعيار ديمارتون ) معامل الجفاف لكل منهما

بينما االشهر )كانون الثاني، شباط،  (5.5،  5.2،  10طبقا لمعيار ديمارتون ) ذ بلغ معامل الجفاف لكل منهمااالجافة 

 .2الشكل كانون االول( فكانت اشهرا رطبة وكما مبين في 

           للمدة من معامل الجفاف ونوع المناخ لألشهر المطيرة في محطة بغداد حسب معادلة ديمارتون : 5جدول 

(1970 – 2010)  

 األشهر
 المطيرة

كانون 
 الثاني

تشرين  آيار نيسان آذار شباط
 األول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 األول

 معامل
 الجفاف

17 11 10 5.2 2 1.1 5.5 11 

 نوع
 المناخ

 رطب شبه جاف جاف جاف شبه جاف شبه جاف رطب رطب
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 أشهر السنة المطيرة

 محطة بغداد

 

  (2010 – 1970للمدة من ) معامل الجفاف لألشهر المطيرة في محطة بغداد حسب معادلة ديمارتون : 2شكل 

  :محطة الناصرية 4.1.3

ونوع المناخ خالل االشهر المطيرة في  يبين قيم معامل الجفاف المحسوبة حسب معادلة ديمارتون  6الجدول 

االشهر )نيسان ، ايار، تشرين األول( كانا أشهرا جافة )ضمن مدة   محطة الناصرية، حيث يظهر من الجدول انه كل من

على التوالي، وكان االشهر )شباط، ( 1.9, 4.8،1.2طبقا لمعيار ديمارتون ) الدراسة( اذ بلغ معامل الجفاف لكل منهما

، بينما كل من شهري (5.8، 8.7، 9األشهر )رين الثاني( اشهرا شبه جافا اذ بلغ معامل الجفاف لكل من تلك اذار، تش

 .(3الشكل ))كانون االول، كانون الثاني( كانا أشهرا رطبة وكما مبين في 

       للمدة من  معامل الجفاف ونوع المناخ لألشهر المطيرة في محطة الناصرية حسب معادلة ديمارتون  :6جدول 

(1970 – 2010) 

 األشهر
 المطيرة

كانون 
 الثاني

تشرين  آيار نيسان آذار شباط
 األول

تشرين 
 الثاني

كانون 
 األول

 معامل
 الجفاف

16 9 8.7 4.8 1.2 1.9 5.8 12 

 نوع
 المناخ

 رطب شبه جاف جاف جاف جاف شبه جاف شبه جاف رطب
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 (2010 – 1970للمدة من )معامل الجفاف لألشهر المطيرة في محطة الناصرية حسب معادلة ديمارتون : 3شكل 

قيم معامل الجفاف و قيم كمية االمطار السااقطة بين و ايجاد معادالت االنحدار الخطي  االرتباطقيم معامل حساب  4.2

 :في محطات الدراسة

قيم معامل الجفاف و قيم بين  ومعادالت االنحدار الخطي البسيط االرتباطيوضح قيم معامل  4و الشكل  7الجدول 

الدراسة الثالث في محطات طردية قوية و  ارتباطعالقة  وجوديتبين حيث كمية االمطار الساقطة في محطات الدراسة، 

  .(الموصل، بغداد، الناصرية)

قيم معامل الجفاف وقيم كمية االمطار الساقطة في محطات بين ومعادالت االنحدار الخطي  االرتباطقيم معامل : 7جدول 

  (2010 – 1970للمدة من )الدراسة 

 معادلة االنحدار الخطي نوع االرتباط قيمة معامل االرتباط الشهري  المحطة
3.123.1 طردي قوي  0.96 الموصل  xy 
8.35.1 طردي قوي  0.97 بغداد  xy 

9.37.1 طردي قوي  0.98 الناصرية  xy 

 : يعني معدل االمطار.y ،: يعني معامل الجفاف xحيث ان 
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قيم معامل الجفاف وقيم كمية المطر الساقطة بين بين  ومعادالت االنحدار الخطي البسيط االرتباط تقيم معامال: 4 شكل

 (2010 – 1970)للمدة من في محطات الدراسة )الموصل، بغداد، الناصرية( 

قايم معامال الجفااف و قايم درجاات الحارارة فاي باين و ايجااد معاادالت االنحادار الخطاي  االرتبااطقيم معامل حساب 4.3 

 :محطات الدراسة

قدديم معامددل الجفدداف و قدديم بددين  ومعددادالت االنحدددار الخطددي البسدديط االرتبدداطقدديم معامددل  يبددين 5و الشددكل  8الجدددول 

الموصدل، )الدراسدة الدثالث في محطدات عكسية قوية و  ارتباطعالقة  وجوديالحظ حيث درجات الحرارة في محطات الدراسة، 

   .(بغداد، الناصرية
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في محطات  قيم معامل الجفاف وقيم درجة الحرارةبين  ومعادالت االنحدار الخطي البسيط االرتباطقيم معامل  :8جدول 

  (2010 – 1970للمدة من )الدراسة 

 معادلة االنحدار الخطي نوع االرتباط قيمة معامل االرتباط الشهري  المحطة

4.254.0 قوي  عكسي -0.98 الموصل  xy 

7.262.1 قوي  عكسي -0.91 بغداد y 

9.293.1 قوي  عكسي -0.93 الناصرية y 

 : يعني معدل االمطار.y: يعني معامل الجفاف،  xحيث ان 

    

 
قيم معامل الجفاف وقيم درجات الحرارة في محطات بين ومعادالت االنحدار الخطي  االرتباط تقيم معامال :5 شكل

  .(2010 – 1970للمدة من )الدراسة )الموصل، بغداد، الناصرية( 
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  :االستنتاجات .5

 من خالل النقاط التي تم ذكرها في مضمون البحث، يمكن ذكر االستنتاجات اآلتية: 

 ان سبب في التباين الحاصل في قيم معامل الجفاف في محطات الدراسة الثالث يعود الى: -1

 .التباين في الموقع الجغرافي لمحطات الدراسة من خالل البعد والقرب من خط االستواء 

 الدراسة عن مستوى سطح البحر. التباين في ارتفاع محطات 

يتناسب قيمة معامل الجفاف لديمارتون تناسبا طرديا مع قيم كمية التساقط المطري وتناسبا عكسيا مع قيم درجة الحرارة  -2

 المسجلة في محطات الدراسة الثالث.

ر )كانون ( في محطة الموصل وخالل شه45بلغ ) طبقا لمعادلة ديمارتون اعلى قيمة محسوبة لمعامل الجفاف  -3

 الثاني(.

 ( في محطة الناصرية وخالل شهر )ايار(.1.2بلغ ) طبقا لمعادلة ديمارتون ادنى قيمة محسوبة لمعامل الجفاف  -4

خالل كل من شهري )كانون االول، كانون الثاني( وفي جميع  طبقا لمعادلة ديمارتون سيادة نوع )المناخ الرطب(  -5

 محطات الدراسة.

بين )الرطب و شبه الجاف( خالل كل من االشهر )شباط، اذار، نيسان  طبقا لمعادلة ديمارتون تباين نوع المناخ  -6

 تشرين الثاني( في محطات الدراسة الثالث.

بين )شبه الجاف و الجاف( خالل كل من شهري )ايار، تشرين االول( في  طبقا لمعادلة ديمارتون تباين نوع المناخ  -7

 محطات الدراسة الثالث.

 الدراسة الثالث.في محطات الجفاف وكميات المطر المتساقطة معامل  قوية بين مقدار طردية ارتباط عالقة بروز -8

 الدراسة الثالث.في محطات الجفاف ودرجات الحرارة قيم معامل عكسية قوية بين  ارتباطوجود عالقة  -9
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