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پتروگرافي ،ژئوشيمي و سازوكار دولروميتيشردن ترواليهراي پركرامبرين پسرين در بررق چ،قلرو،
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جنوبشرق زنجان
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(ايالم)
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پتروگرافي و ژئوشيمي ماسه سنگ هاي پالئوسن شمال بيرجند ،خراسان جنوبي :كراربرد آن در تعيرين

32-83
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