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 چکیده
رسـوبی  محـیط  2مطالعـات پیشـین   . زاگرس اسـت نفتی مهم در حوضهمخازن سازند جهرم به سن پالئوسن ـ ائوسن یکی از 

-هدف این مطالعه تعیین محیط. اندزاگرس معرفی کردهفارس، حوضهرا براي این سازند در منطقه) رمپ و شلف باز(متفاوت 
نفتـی گلخـاري در منطقـه    نمیـدا  11هاي این سازند در چاه شـماره  رخسارهاساس تحلیل و تفسیر ریزرسوبی سازند جهرم بر

مـدي،  ودهنـده محیطهـاي پهنـه جـذر    رخساره فرعی تعیین گردید که نشـان  5رخساره اصلی و  12در مجموع . فارس است
 .بیوکالستی تعیین گردیده استرسوبی سازند جهرم یک شلف باز کربناته با حضور سدمحیط. الگون و اسلوپ می باشد

  
Ramp or open shelf: Microfacies analysis and depositional 

environment of Jahrum Formation in well no. 11 in Golkhary 
oil field 

 
Abstract 
The Eocene- Paleocene Jahrum Formation is an important carbonate hydrocarbon bearing reservoir in 
the Zagros basin. Previous studies introduced two different depositional settings (ramp and open 
shelf) for deposition of the Jahrum Formation in Fars area of the Zagros basin. This study is aimed to 
define the depositional settings based on analyzing microfacies and environment of deposition of the 
Jahrum Formation, in well number11 of the Golkhari oilfield, located in Fars area. There are totally 
12 main facies and 5 subfacies that shows tidal flat, lagoon and slope. Depositional environment of 
Jahrum Formation has been determined as a carbonate open shelf and existence of bioclastic bank. 
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