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سکوی امیرکبیر تنها سکوی نیمه شناور 
ایران اس��ت ک��ه به منظور انج��ام عملیات 
حفاری اکتش��افی و توس��عه ای د ر د ریای 
خزر ساخته شد ه است. به د لیل شناور بود ن 
این د س��تگاه، مه��ار آن د ر محل حفاری 
اهمی��ت وی��ژه ای د ارد . د ر ای��ن گزارش 
ضمن معرفی مشخصات سکوی نیمه شناور 
آن،  لنگران��د ازی  نح��وه ی  و  امیرکبی��ر 
نیروه��ای محیطی مؤثر بر پاید اری س��کو 
بررس��ی و نحوه ی تعیین اثر آنها مشخص 
خواهد  شد . د ر نهایت نیز نحوه ی طراحی و 

ارائه ی برنامه ی مهار سکو تشریح می شود  
تا بخش��ی از تفاوت های عملیات حفاری 
د ر آب های عمیق با حفاری د ر خشکی یا 

آب های کم عمق مشخص گرد د .
نیمه شناور  بیشترین کاربرد  س��کوهای 
د ر حفاری و بهره برد اری از میاد ین نفت 
و گاز د ر آب ه��ای نیمه عمی��ق تا عمیق 
اس��ت. نخستین س��کوی نیمه ش��ناور د ر 
1961 می��الد ی ابد اع گرد ی��د  و تا کنون 
شش نسل از آنها س��اخته شد ه است. د ر 
مقایسه با سایر سازه های شناور، سکوهای 

به د لیل سطح تماس کمترشان  نیمه شناور 
با آب، د ر برابر نیروهای وارد ه حساسیت 
بیش��تری د ارند  و به همین علت مهار آنها 
نیز پیچید ه تر اس��ت. مهم تری��ن نیروهای 
مؤثر بر پاید اری سازه های شناور نیروهای 
ناش��ی از جری��ان زیرس��طحی آب های 
د ری��ا و اقیانوس، جری��ان باد  و موج آب 
هستند . بنابراین مهار سکوهای نیمه شناور 
را می ت��وان فرآیند ی عن��وان کرد  که با 
پیش بین��ی نیروهای مؤثر بر س��کو آغاز 
گرد ی��د ه، ب��ا تعیین اث��ر ای��ن نیروها بر 
پاید اری سکو برنامه ریزی و طراحی شد ه 
و د ر نهای��ت ب��ا اجرای طرح ارائه ش��د ه 

خاتمه می یابد .

1- سکوی نیمه شناور امیرکبیر

وزرات نفت جمهوری اس��المی ایران 
د ر راس��تای خود کفایی هرچه بیش��تر و 
به منظ��ور بهره ب��رد اری از ذخایر نفت و 
گاز کشور، د ر س��ال 1380 ساخت یک 
د ستگاه س��کوی حفاری نیمه شناور به نام 
امیرکبی��ر را د ر د س��تور کار قرار د اد  که 
این سکو د ر سال 1388 عملیات حفاری 
نخس��تین چاه حوضه ی خ��زر جنوبی را 
آغاز کرد . س��کوی نیمه ش��ناور امیرکبیر 
که توسط شرکت GVA طراحی و توسط 
ش��رکت صد را ساخته ش��د  نسل چهارم 
س��کوهای نیمه ش��ناور اس��ت. مهم ترین 
مشخصات این س��کو د ر جد ول-1 ارائه 

شد ه است.

1  مشخصات سکوی نیمه شناور امیرکبیر

ValueParameter
14922Weight (T)
98.6Overall Length (m) 
78.8Overall Width (m) 

4Number of Columns
28.5Columns Heghi (m)
12.9 Columns Diameter (m)

2Number of Pontoons
80.56Pontoons Length (m)
18.68Pontoons Width (m)
7.5Pontoons Heghi (m)
50Mast Heghi (m)

11200Main Power (kw)
3000Drawworks Power  (hp)
15000Bop Wotking Pressure(psi)

19.5Max Draft (m)

1000Max Water Depth (m)

7620Max Drilling Depth From RT(m)

مهار سکوی نیمه شناور امیرکبیر د ر آب های عمیق د ریای خزر؛ 
چالش ها، طراحی و اجرا

تهیه کنند گان: علی کریمی، سعید  رحمانلو  شرکت نفت خزر
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 2- مهار سکو
2-1- عملیات لنگراند ازی

ش��کل-1 نمای کلی وضعیت سکو و 
یکی از لنگرها را نشان می د هد . عملیات 
لنگراند ازی س��کوی نیمه شناور امیرکبیر 
توس��ط د و فروند  ش��ناور انجام می شود  
پیش لنگراند ازی  و ش��امل د و عملی��ات 
و لنگران��د ازی نهای��ی اس��ت. عملی��ات 
د اد ن  ق��رار  ام��کان  پیش لنگران��د ازی 
س��کو د ر محل چاه را فراه��م می کند  و 
با عملیات لنگراند ازی نهایی، س��کو د ر 

محل مورد  نظر مهار می گرد د .
د ر عملی��ات پیش لنگران��د ازی، چهار 
لنگر از هش��ت لنگر س��کوی نیمه شناور 
به نحوی به موقعیت های از قبل تعیین شد ه 
د ر چهار طرف س��کو اند اخته می ش��وند  
 (Buoy) که محل هر لنگر توس��ط بوی��ه
قابل تش��خیص بود ه و انته��ای زنجیر نیز 
 Wire Rope or) توس��ط کاب��ل اتص��ال
Insert Wire) و بوی��ه ی متص��ل به آن د ر 

س��طحی قابل د س��ترس باش��د . شکل-2 
وضعی��ت نهایی هر لنگ��ر را د ر مرحله ی 
اند اختن  می د هد .  نشان  پیش لنگراند ازی 
لنگر د ر ته د ریا نیز توسط د و شناور انجام 
می ش��ود  تا هم موقعیت و هم کشید گی 

لنگر و زنجیر آن قابل تنظیم باشد .
 د ر عملی��ات لنگران��د ازی نهایی پس از 
اینکه س��کو توسط د و شناور به محل مورد  
نظر انتقال د اد ه ش��د ، شناور-1 کابل متصل 
به انتهای زنجیر لنگر را گرفته و ش��ناور-2 
نیز به زنجیر س��کو که همس��و با لنگر است 
متصل می گرد د . س��پس ش��ناور-2 زنجیر 
سکو را به کابل اتصال لنگر متصل می کند . 
این به معن��ی کامل ش��د ن مجموعه ی لنگر 
اس��ت )ش��کل-1(. این عمل برای سه لنگر 
د یگ��ر نیز انجام می ش��ود  ت��ا از قرارگیری 

1   نمای کلی نحوه ی مهار سکوی نیمه شناور امیرکبیر

  
  شناور اميركبيرمهار سكوي نيمه ينحوهنماي كلي : 1 شكل

  
 هاي از قبلبه موقعيتطوري شناور سكوي نيمهاز هشت لنگر تا ، چهار اندازيلنگرعمليلت پيشدر 

و  بودهتشخيص ) قابلBuoyكه محل هر لنگر توسط بويه ( شوندميانداخته در چهار طرف سكو شده تعيين
 يمتصل به آن در سطح يو بويه )Wire Rope or Insert Wire(توسط كابل اتصال  نيز انتهاي زنجير

انداختن  دهد.لنگراندازي نشان ميپيش يدر مرحلهرا وضعيت نهايي هر لنگر  2-شكل دسترس باشد.قابل
تنظيم شود تا هم موقعيت و هم كشيدگي لنگر و زنجير آن قابلنيز توسط دو شناور انجام مي لنگر در ته دريا

  .باشد

 
  اندازيلنگرپيش ي: وضعيت لنگرها در مرحله2 شكل

2   وضعیت لنگرها د ر مرحله ی پیش لنگراند ازی

  
  شناور اميركبيرمهار سكوي نيمه ينحوهنماي كلي : 1 شكل

  
 هاي از قبلبه موقعيتطوري شناور سكوي نيمهاز هشت لنگر تا ، چهار اندازيلنگرعمليلت پيشدر 

و  بودهتشخيص ) قابلBuoyكه محل هر لنگر توسط بويه ( شوندميانداخته در چهار طرف سكو شده تعيين
 يمتصل به آن در سطح يو بويه )Wire Rope or Insert Wire(توسط كابل اتصال  نيز انتهاي زنجير

انداختن  دهد.لنگراندازي نشان ميپيش يدر مرحلهرا وضعيت نهايي هر لنگر  2-شكل دسترس باشد.قابل
تنظيم شود تا هم موقعيت و هم كشيدگي لنگر و زنجير آن قابلنيز توسط دو شناور انجام مي لنگر در ته دريا

  .باشد

 
  اندازيلنگرپيش ي: وضعيت لنگرها در مرحله2 شكل

3   نحوه ی تعیین نیروهای محیطی مؤثر برسکوی نیمه شناور امیر کبیر

 1-پس از اينكه سكو توسط دو شناور به محل مورد نظر انتقال داده شد، شناور اندازي نهاييدر عمليات لنگر
نيز به زنجير سكو كه همسو با لنگر است متصل  2-كابل متصل به انتهاي زنجير لنگر را گرفته و شناور

معني كامل به. اين كندزنجير سكو را به كابل اتصال لنگر رسانده و به آن متصل مي 2-شناور سپسگردد. مي
گيري سكو شود تا از قرارانجام مي). اين عمل براي سه لنگر ديگر نيز 1- لنگر است (شكل يشدن مجموعه

درون آب انداخته بهدر محل خود ترتيب پس چهار لنگر باقيمانده بهسدر محل چاه اطمينان حاصل گردد. 
كشش  مقدار با تنظيم شدلنگرها به سكو وصل  يپس از اينكه همه .ندشومتصل ميشده و بالفاصله به سكو 

  .درسعمليات مهار به پايان مي 1-نشان داده شده در شكل Winchلنگر توسط 
  
  كبيرطراحي مهاربندي سكوي امير - 2- 2

پذير نيست. نيروهاي محيطي وارد بر آن امكان كبير بدون تعيينطور كه گفته شد مهار سكوي اميرهمان
  دهد.بر سكو را نشان ميثر ي تعيين نيروهاي محيطي مؤنحوه 3-شكل

 
  شناور اميركبيرنيمهتعيين نيروهاي محيطي موثر بر سكوي  ي: نحوه3شكل

بررسي آماري وضعيت آب و هواي درياي بايد از نيروهاي باد، جريان آب و موج ابتدا  بيني هر يكجهت پيش
كه جهت طراحي دهد نشان مي بخشي از اطالعات درياي خزر را 2-شود. جدول انجامدر محل حفاري  خزر

  .نداهشداستفاده هاي قبلي در موقعيت كبيررمهاربندي سكوي امي
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س��کو د ر محل چاه اطمینان حاصل گرد د . 
س��پس چهار لنگ��ر باقیمان��د ه به ترتیب د ر 
مح��ل خود  ب��ه د رون آب اند اخته ش��د ه و 
بالفاصله به س��کو متصل می شوند . پس از 
اینکه همه ی لنگرها به س��کو وصل ش��د  با 
 Winch تنظیم مقد ار کش��ش لنگر توس��ط
نشان د اد ه شد ه د ر شکل-1، عملیات مهار 

به پایان می رسد .

2-2- طراحی مهاربند ی سکوی امیرکبیر
همان طور که گفته ش��د  مهار س��کوی 
امیرکبی��ر بد ون تعیی��ن نیروهای محیطی 
وارد  بر آن امکان پذیر نیس��ت. شکل-3 
نحوه ی تعیین نیروه��ای محیطی مؤثر بر 

سکو را نشان می د هد .
 جهت پیش بینی هر ی��ک از نیروهای 
باد ، جریان آب و موج ابتد ا باید  بررس��ی 
آماری وضعیت آب و هوای د ریای خزر 
د ر محل حفاری انجام ش��ود . جد ول-2 
بخش��ی از اطالعات د ریای خزر را نشان 
می د ه��د  که جه��ت طراح��ی مهاربند ی 
س��کوی امیرکبی��ر د ر موقعیت های قبلی 

استفاد ه شد ه اند .
پس از بررس��ی آماری این اطالعات، 
نیروهای محیطی وارد  بر سکو تخمین زد ه 
می ش��وند . نیروهای ناشی از جریان هوا و 
آب توس��ط رابطه ی-1 قابل محاس��به اند  

.]5[

F=  Dƒ Aρv2                                    )1(

که F نیروی ناشی از برخورد  جریان سیال 
)آب یا هوا( به بخش مورد  نظر از بد نه ی 
س��کو، Df ضریب اصط��کاک متناظر با 
بخش مورد  نظ��ر، A س��طح تأثیرگذار، 
ρ چگالی سیال و v س��رعت سیال است. 

2  بخشی از اطالعات آب و هوای د ریای خزر جهت استفاد ه د ر مهار سکوی امیرکبیر

15-09-198915-09-1989Data

14:5317:53Time

23.824.4Air Temperature (C)

1019.41020.4Air Pressure (mBar)

28.128.1Sea Temperature (C)

105.3Wind Speed (Knots)

1310Wind Gust (Knots)

352345Wind Direction (deg)

0.90.8Heave Mean (m)

1.31.2Heave Significant (m)

2.11.9Heave Max (m)

6.56.5Period Significant (sec)

65.5Period Mean (sec)

110127Sec Current Angle (deg)

0.150.15Sec Current Speed (m/sec)

4  مشخصات سکوی نیمه شناور امیرکبیر

VaoneRarametor
550 Winche Holding Capacity (Ton)

1100+900 Anchore Chain  Length (m)

76Anchore Chain  Length (mm)

550 Anchore Chain  Breaking Load (Ton)

1000 Inser Wire Length (m)

83Inser Wire Diameter

550 Inser Wire Breaking Load (Ton)

20 Anchor Weight (Ton)

3  ضرایب مورد  استفاد ه جهت محاسبه ی نیروهای جریانی وارد  بر سکو

Refrance Area for "A"Drag Coefficient (Dƒ)Shape

Projected0.85Cylinder
Wetted Surface0.11Hull (Beam)
Wetted Surface0.0056Hull (Bow-on)

Projected1Riser
Projected1.4Wire Rope
 Projected2.5Chain
 Projected2Other



9

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 130 

4    نیروی وارد  ناشــی از جریان آب بر ســکوی نیمه شــناور امیرکبیر )Head: قرارگیری سکو د ر 
راســتای جریان، Quarter: قرارگیری سکو د ر راستای مایل بر جریان، Beam: قرارگیری سکو 

د ر راستای عمود  بر جریان(

روش بر اساس  د.شونمحاسبه مي) Morison Equation(موريسون  ينيروهاي ناشي از امواج نيز توسط رابطه
براي نيروهاي ناشي از جريان آب، باد و موج  ،شناور اميركبيرمشخصات سكوي نيمهتوضيح داده شده و 

ن معني است كه با استفاده از اطالعات آماري اين بدا د بود.نخواه 3و4و5-ايهبق شكلطشرايط مختلف 
را نيروهاي محيطي وارد بر سكو  توانمي 4و5و6-هايشده در شكل و هواي محل مورد نظر و نتايج ارائهآب 

  تخمين زد.
  

 
گيري سكو در راستاي : قرارHeadكبير (شناور اميرناشي از جريان آب بر سكوي نيمه وارد: نيروي 4 شكل

در راستاي عمود بر  گيري سكو: قرارBeamبر جريان،  مايلدر راستاي گيري سكو : قرارQuarterجريان، 
 جريان)

5   نیروی وارد  ناشــی از جریان باد  بر ســکوی نیمه شناور امیرکبیر )Head: قرارگیری سکو د ر 
راستای جریان، Quarter: قرارگیری سکو د ر راستای مایل بر جریان، Beam: قرارگیری سکو 

د ر راستای عمود  بر جریان(

 
گيري سكو در راستاي : قرارHeadشناور اميركبير (ناشي از جريان باد بر سكوي نيمه وارد: نيروي 5 شكل

در راستاي عمود بر : قرارگيري سكو Beamبر جريان،  مايلدر راستاي  : قرارگيري سكوQuarterجريان، 
  جريان)

  

 
گيري سكو در راستاي جريان، : قرارHeadكبير (شناور اميرناشي از موج بر سكوي نيمه : نيروي وارد6شكل 

Quarterبر جريان،  مايلدر راستاي  : قرارگيري سكوBeamدر راستاي عمود بر جريان) : قرارگيري سكو  
  

6   نیروی وارد  ناشی از موج بر سکوی نیمه شناور امیرکبیر )Head: قرارگیری سکو د ر راستای 
جریــان، Quarter: قرارگیری ســکو د ر راســتای مایل بر جریان، Beam: قرارگیری ســکو د ر 

راستای عمود  بر جریان(

 
گيري سكو در راستاي : قرارHeadشناور اميركبير (ناشي از جريان باد بر سكوي نيمه وارد: نيروي 5 شكل

در راستاي عمود بر : قرارگيري سكو Beamبر جريان،  مايلدر راستاي  : قرارگيري سكوQuarterجريان، 
  جريان)

  

 
گيري سكو در راستاي جريان، : قرارHeadكبير (شناور اميرناشي از موج بر سكوي نيمه : نيروي وارد6شكل 

Quarterبر جريان،  مايلدر راستاي  : قرارگيري سكوBeamدر راستاي عمود بر جريان) : قرارگيري سكو  
  

س��طح تأثیرگذار و ضری��ب Df نیز طبق 
جد ول-3 تعیین می شوند . 

نیروه��ای ناش��ی از امواج نیز توس��ط 
 (Morison Equation) موریسون  رابطه ی 
محاسبه می شوند . بر اساس روش توضیح 
د اد ه شد ه و مشخصات سکوی نیمه شناور 
امیرکبی��ر، نیروه��ای ناش��ی از جری��ان 
آب، ب��اد  و م��وج برای ش��رایط مختلف 
ش��کل های-5و4و3  نمود اره��ا ی  طب��ق 
خواهند  بود . این بد ان معنی اس��ت که با 
استفاد ه از اطالعات آماری آب و هوای 
 مح��ل مورد  نظ��ر و نتایج ارائه ش��د ه د ر 
ش��کل های-6و5و4 می ت��وان نیروه��ای 

محیطی وارد  بر سکو را تخمین زد .
وارد   نیروه��ای  مجم��وع  نهای��ت  د ر 
 ب��ر س��کو به ص��ورت ی��ک ب��ار معاد ل 
(Design Load) جمع بن��د ی می ش��وند  و 

برنامه ریزی و طراحی نحوه ی مهار سکو 
بر اساس همین بار معاد ل انجام می گرد د . 
ش��ایان ذکر اس��ت که برنامه ی مهار د ر 
اصل، تعیی��ن موقعیت لنگرها و کش��ش 
آنهاس��ت و مهاربند ی به گونه ای طراحی 
می ش��ود  که پس از لنگراند ازی د ر محل 
مناس��ب، ب��ا اعمال کش��ش مناس��ب د ر 
لنگرها، مقد ار انحراف س��کو از موقعیت 
قابل اجرا  چاه د ر مح��د ود ه ی عملیات��ی 
طبیع��ی  بمان��د .  باق��ی   (Watch Circle)

اس��ت که برنامه ی مهار بس��تگی مستقیم 
به خصوصیات لنگ��ر )مجموعه ی زنجیر 
و کابل مهار( خواهد  د اش��ت. جد ول-4 
س��کوی  لنگ��ر  سیس��تم  خصوصی��ات 

نیمه شناور امیرکبیر را نشان می د هد .
د ر ش��کل-7 نح��وه ی تأثی��ر نیروه��ای 
محیطی و کش��ش لنگرها بر مقد ار انحراف 
سکو از محل حفاری نشان د اد ه شد ه است. 
 (Hp) طبیعی اس��ت که با تغییر کشش لنگر
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مورد  يبررسي آماري شرايط آب و هوايي منطقه آوري ومنظور جمعافزار مناسب بهافزار و نرموجود سخت
  نظر جهت حفاري

 ،آب و موجتعيين نيروهاي محيطي ناشي از جريان باد  
ريزي و طراحي محل و كشش لنگرهابرنامه  
ي مهارمنظور اجراي برنامهافزاري مناسب بهوجود ادوات سخت  
  

اي است كه بهترين راستاي قرارگيري سكو همان گونهكبير بهشناور اميرهاي فيزيكي سكوي نيمهويژگي
وجود حداقل دو فروند  ،شرايط محيطي درياي خزر به با توجه همچنين راستاي جريان باد در منطقه است.

  لنگراندازي و لنگراندازي نهايي الزامي است.اجراي عمليات پيش جهتشناور با قدرت مناسب 
  

  

7   نحوه ی تأثیر نیروهای محیطی و کشش لنگرها بر مقد ارانحراف سکوی نیمه شناور امیرکبیر 
از محل حفاری

 
شناور اميركبير از محل انحراف سكوي نيمهقدارثير نيروهاي محيطي و كشش لنگرها بر مأت ينحوه :7 شكل

  حفاري
  

 
  تنظيم محل سكو از طريق تغيير نيروي كشش لنگرها  ينحوه شماي كلي: 8 شكل

 بنديجمع-3

 ي بامحيط حفاري، تفاوت چشمگير ياي است كه با توجه به شرايط ويژههاي عميق مقولهحفاري در آب
ترين عامل مهممعلق بودن دستگاه حفاري در آب دريا  كه عمق داردهاي كمحتي آبحفاري در خشكي و 

بودن سكو دليل شناور هاي عميق موضوعي است كه بهاين تفاوت است. مهار سكوي حفاري در آب
  شرح زير دارد:ماتي بهوملزشناور اميركبير مهار سكوي نيمههمين دليل پيچيدگي خاصي دارد. به

Hp 8   نمای کلی نحوه ی تنظیم محل سکو از طریق تغییر نیروی کشش لنگرها

 
شناور اميركبير از محل انحراف سكوي نيمهقدارثير نيروهاي محيطي و كشش لنگرها بر مأت ينحوه :7 شكل

  حفاري
  

 
  تنظيم محل سكو از طريق تغيير نيروي كشش لنگرها  ينحوه شماي كلي: 8 شكل

 بنديجمع-3

 ي بامحيط حفاري، تفاوت چشمگير ياي است كه با توجه به شرايط ويژههاي عميق مقولهحفاري در آب
ترين عامل مهممعلق بودن دستگاه حفاري در آب دريا  كه عمق داردهاي كمحتي آبحفاري در خشكي و 

بودن سكو دليل شناور هاي عميق موضوعي است كه بهاين تفاوت است. مهار سكوي حفاري در آب
  شرح زير دارد:ماتي بهوملزشناور اميركبير مهار سكوي نيمههمين دليل پيچيدگي خاصي دارد. به

موقعیت س��کو نیز تغییر خواهد  کرد . نمای 
کلی این موضوع د ر ش��کل-8 نش��ان د اد ه 
شد ه اس��ت. الزم به ذکر است که بر اساس 
طرح فعلی سیستم مهار، بهترین زاویه ی هر 
خط لنگر سکوی نیمه شناور امیرکبیر نسبت 

با لنگر مجاور، 45 د رجه تعیین شد ه است.

جمع بند ی
حفاری د ر آب های عمیق مقوله ای اس��ت 
که با توجه به ش��رایط ویژه ی محیط حفاری، 
تفاوت چش��مگیری با حفاری د ر خش��کی و 
حتی آب ه��ای کم عمق د ارد . مهم ترین عامل 
این تفاوت نی��ز معلق بود ن د س��تگاه حفاری 
د ر آب د ریاس��ت. مهار س��کوی حفاری د ر 
آب های عمیق موضوعی اس��ت ک��ه به د لیل 
ش��ناور بود ن س��کو پیچید گی خاصی د ارد . 
به همین د لیل مهار سکوی نیمه شناور امیرکبیر 

ملزوماتی به شرح زیر د ارد :
 وج��ود  س��خت افزار و نرم افزار مناس��ب 
به منظور جمع آوری و بررس��ی آماری شرایط 
آب و هوایی منطقه ی مورد  نظر جهت حفاری

 تعیی��ن نیروهای محیطی ناش��ی از جریان 
باد ، آب و موج

 برنامه ری��زی و طراح��ی محل و کش��ش 
لنگرها

مناس��ب  س��خت افزاری  اد وات  وج��ود    
به منظور اجرای برنامه ی مهار

ویژگی های فیزیکی س��کوی نیمه شناور 
امیرکبیر به گونه ای است که بهترین راستای 
قرارگیری سکو همان راستای جریان باد  د ر 
منطق��ه اس��ت. همچنین با توجه به ش��رایط 
محیط��ی د ری��ای خزر، وج��ود  حد اقل د و 
فروند  شناور با قد رت مناسب جهت اجرای 
عملی��ات پیش لنگران��د ازی و لنگراند ازی 

نهایی الزامی است.
9   سکوی نیمه شناور د رامیر کبیر


