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بررسي فرايندهاي دياژنزي بخش قربان سازند ساچون در محل برش نمونه (تنگ مهدي ،يال جنوبي تاقديس
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عبدالرضا باوی عويدی؛ محمد حسین آدابي؛ عباس صادقي؛ حسن امیری بصتیار
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