
الفرنسية الوطنية والتربية البحث وزارة
الشرقية لألثار الفرنسي العلمي المعهد

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Institut français d’archéologie orientale

المشع بالكربون التأريخ معمل

تقريرالنتائج
IFAO _63

_____________________________________________________________________________________
العربية مصر جمهورية - القاهرة ۱۱٤۲۱-۱۱٥٦۲  العيني القصر بريد صندوق ،  يوسف علي الشيخ شارع ۳۷

۲۰۲۷۹٤٤٦۳٥: فاكس               ۲۰۲۷۹۷۱٦۱٥: تليفون
c14@ifao.egnet.net                 mmahran@ifao.egnet.net ،:  اآللكتروني البريد

http://www.ifao.egnet.net ،:  اآللكتروني الموقع



 تعريف و مطابقة

الشام بالد                             : الموقع
 الكحالوي محمد محمد د.ا العرب اآلثريين إتحاد             :  العميل /الباحث أسم
A-5   :  العميل من المعطى العينة رقم
۱۳۷      :   بالمعمل العينة تسجيل رقم

 :العينة مواصفات

الوصف
البازلت من لوحة سطح علي  وجدت متحجرة عضوية حيوية مادة من عينة

الميالد قبل سنة ۱۰۰۰:  العميل / الباحث من المقترح العمر

 بالمعمل المبدائية المعالجة

 :الفيزيائية المعالجة
، الضوئي المخبار تحت اليدوية الميكانيكية المعالجة بواسطة العينه من المتجمعه الشوائب إزالة تم 

 : الكيميائية المعالجة
، العضوية المواد سطح علي المتراكمة الكيميائية المواد إزالة آلجل كيميائياً معالجته تم العينة من المتبقي القسم

، اآلحماض مع الكيميائي التفاعل بواسطة الكربون آكسيد ثاني غاز إلي تحويلها تم  المعالجة النقية العينة
من حفاز عامل ملليجرام ۲وجود في مئوية درجة ٥٥۰ حرارة درجة في النقاوة فائق الهيدروجين بواسطة الجرافيت علي الحصول تم

،  الحديد مسحوق

للكتلة الطيفي المعجل بواسطة الكربوني للعمر الدقيقة الفيزيائية القياسات بإجراء يسمح بما الجرافيت من كافية كمية آنتجت العينة
الغير النظير و ۱۳ الكربون و ۱۲ للكربون المستقرة النظائر من بالعينه الموجودة للتركيزات المعجل بواسطة الفيزيائي القياس تم

 .للمعايير الوطنية ـ المؤسسة و الذرية للطاقة الدولية الوكالة من  القياسية المعايير ذات المواد مع بالمقارنة۱٤ الكربون مستقر
اآلمريكية المتحدة الواليات التكنولوجياـ و القياسية

مباشرة الفيزيائي العمر إليجاد الحسابية المعاييرة االعتبار في اآلخذ و  ۱۲ الكربون  /۱۳ الكربون النظائر بين النسبة قياس تم 
المعجل بواسطة

الحسابي للقياس البيانات إدخال وتم التبدد و القياسات عدادات من لكال المعياري الحيود آو التآكد عدم نسبة تحديد تم
يلي كما النتائج هي هذه و
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 :النتائج

)1σ (    )                             الحاضر قبل سنه (  BP   ۱۷۰     ±  ۲٤۲۹٤       :               ۱٤بالكربون الفيزيائى العمر
 )    PDB   معيار الي طبقا  ٥.٥۰٪   ± ۰.δ C13- " ۸ " نسبة( 

األمريكية المتحدة الواليات – التكنولوجيا و القياسية للمعايير الوطنية المؤسسة من قياسي بمرجع مقارنة

 )1σ.%           ( ٦۸.۳   الميالد قبل       ۲۲۱۸۳  :   ۲۲٥۳۹                            بالتاريخ الحقيقي العمر
 

 )2σ%           ( ۹٥.٤    الميالد قبل      ۲۲۷۰٤  :   ۲۲۰۱۰                                                      

(Courbe de calibration:  IntCal04:  Reimer, PJ and al., 2004, IntCal04 terrestrial radiocarbon age calibration, 0-26 cal kyr BP, 
Radiocarbon, 46 (3) 1029-1058).

الدولية األوساط في المتبع اآلتي العلمي النشر بأسلوب نوصي النتائج، لنشر

  ( 1σ )       (  الحاضر قبل سنه     )   BP      ۱۷۰     ±  ۲٤۲۹٤  :   ۱٤بالكربون الفيزيائى العمر - المشع بالكربون التأريخ
 )PDB vs  ٥.δ C13- " ۰.۲۰٪   ±۰ " نسبة  (            

       % ٦۸ ,۳   الميالد قبل       ۲۲۱۸۳  :   ۲۲٥۳۹   :                                         بالتاريخ الحقيقي العمر .

(Courbe de calibration:  Reimer, PJ and al., 2004, IntCal04 terrestrial radiocarbon age calibration, 0-26 cal kyr BP, 
Radiocarbon, 46 (3) 1029-1058).

 :مالحظات
�لمتفان�م � � �عليق� � �يحتسانه� � � �لعماب� � �لتقليار� � � � �للكدي� � �لسنيا�ب۱٤ون�بر� � � �قبا�م"ن� �لحال� (ر�ضا� "BP(،لعلاع�م� � �لحا"أنم� �لمتفا"ر�ضا� � � �عليق� � �ليدوه� �مي۱۹٥۰ام�عو�هاً� اً�يالد�
�لقان�م �لمارن� �لعماذا�هو.ي�ضا� � �يحسر� � �ستخأ�بب� � �لفتادام� � �منيز�لارة� � �ليب"لة� � (ي� "Libby(سن٥٥٦۸ي�هو� �بمحوة� � �حسة�لاو� �نسباب� � δ"ة� C13"تقو� با�هر�يد�
 " . PDB " بمعيار مقارنة ۰.۲۰٪-

  ).1σ =  سيجما ۱ ( األحتمالية من ٪ ٦۸.۳ إلى تصل تأكد درجة أساس على) التأكد عدم (الخطأ نسبة تحدد

�تحس � �لقاب� �شعاألدرة� �عيا� δ"لة� C14"لنسبا�ب� � � �لمئاة� � �مقة�يو� �لقا�بة�نار� �شعاألدرة� �عيا� �لمة� �معادة� �قيرة�يا� �سيا� �ليدوة� �بنسبة� � � �خطة� �لنقصا�بأوادة�يز�لا�بأ� � � �سيجم۱ان� � � �لعما.ا� � ر�
�لحقيقا � � � �لمعاي� � �للكر�يا� � �لما۱٤ون�بر� �علاأل�بور�كذ� �لفتاو�هى� � �لتارة� �بهي� �حتمأد�جو�تا� � �ليا� �لقيماة� � � �لصحيحاة� � � � �بنسبة� � � �سيجم۱(٪٦۸.۳ة� � � �يعبو).1σ=ا� � �عنهر� � �لسنيا�با� � � �قبا�من� ل�

  )OxCal 4β ( المعايرة برنامج بأستخدام النتيجة هذه تحسب و ". AD "  الميالد مابعد أو " BC " الميالد

)Bronk Ramsey, C, 1995, Radiocarbon calibration and analysis of stratigraphy: The OxCal program, Radiocarbon, 37 (2) 425-430 et Bronk
Ramsey, C, 2001, Development of the radiocarbon calibration program OxCal, Radiocarbon, 43 (2A) 355-363.(

النتائج جدول

اآلمريكية المتحدة الواليات التكنولوجياـ و القياسية . للمعايير الوطنية ـ المؤسسة و الذرية للطاقة الدولية الوكالة من  القياسية المعايير ذات المواد مع بالمقارنة

)المعاير (الحقيقي العمر  (1σ)  العمرالكربوني العينة طبيعة العينة

%٦۸.۳ إحتمالية
%٦۸.۳ الميالد قبل  ۲۲۱۸۳  :   ۲۲٥۳۹

 )1σ( 
 %۹٥.٤إحتمالية

%۹٥.٤  الميالد قبل   ۲۲۰۱۰  :   ۲۲۷۰٤
 )2σ( 

BP   ۱۷۰ ±  ۲٤۲۹٤  - عضوية مواد
متحجرة IFAO _63
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للمعايرة بياني رسم
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A-5

AnalysisReport IFAO_0063

املتحدة العربية اإلمارات بدولة بإمارةدبي املعمل مبعرفة العينات أخذ مت حيث البحث موضوع البازلت للوحة صورة

ااألبيض باللون املتحجرة العضوية املواد جتمع أماكن باللوحة تظهر و


