
  دستورالعمل فنی میکروسکوپ
  

  چگونگی کاربري 
به منظور بررسـی کـل    10x )لنز( کروسکوپ و روشن نمودن دستگاه از عدسییپس از گذاشتن الم روي صفحه مخصوص م

هاي قرمز در انتقال خـون؛ از  ون گلبولیناسیآگلوت کنترلافتن انگل در گستره خون و یکنواخت سلولی، یالم از نظر پراکندگی 
عـی، مشـاهده   یر طبیـ مرفولوژي سلول غ یید، شناسایهاي سفبراي بررسی عادي گستره، شمارش افتراقی گلبول x 40عدسی

-ول جـولی ها مانند(هاي قرمز هاي کوچک گلبولونیدن انکلوزیبراي د x 100هاي خونی؛ از عدسی ر انگلیپالسمودیوم و سا
ن عدسی جهـت کـار روزمـره    یاستفاده از ا. شودد استفاده مییبول سفن مرفولوژي گلیینوع پالسمودیوم و تع یی، شناسا)بادي

  .از به روغن داردیکند و نسرعت کار را کند می
  

  نحوه نگهداري 
ا رطوبـت  یـ د، منبـع حـرارت   یم خورشی، نور مستقییایمیز نصب شود که دور از مواد شیط تمیک محید در یکروسکوپ بایم •

رطوبت و دمـاي بـاال   . ري شودیز گردد تا از خوردگی جلوگید فوري تمیآلوده شود با KOHن یا یاگر صفحه الم با سال. باشد
. شـود ط بسته باعث رشد قارچ مییک محینگهداري در . ب برسانندیک آسیتواند به سطوح اپتیها شده که مباعث رشد قارچ

 .استوچک ط کیک محیم در ید کلسیاز به مصرف مواد خشک کننده مثل کلریدر آب و هواي مرطوب ن
ا کاغـذ جـاذب   ی  (lens papers)عدسی هاي مخصوص پاك کردند آن را توسط ورقهیبعد از استفاده از عدسی ایمرسیون با •
محلـول   مید با کیرا که آلوده به روغن شدند با) ئییو شمی چش(ها یر عدسیسا. دیا پنبه بدون کرك پاك کنیا پارچه نرم ی

  .پاك گردند %30و اتانول % 70ز کننده شامل دي اتیلن اتر یتم
روغن و . ف پاك شودیک دترژان خفیها با ر قسمتیسا. شودید در الکل گذاشته شوند چون داربست آنها حل میها نبایعدس

  .ز شودیاتانول در آب مقطر تم% 45چربی ابتدا توسط اترپترولئوم و سپس محلول 
  .ز گرددیتمد باز و یز غبار رفته باشد باین میاگر داخل عدسی چش

نه با پارچه آغشته به الکل یآ. ز شودیا تولوئن تمی گزیلولافراگم با پارچه نرم آغشته به یاز، کندانسور و عدسی دیدرصورت ن •
 .شودر نمییند معموال تعمیب ببیار حساس بوده و اگر آسیافراگم بسید دیمراقب باش. ز شودیتم% 95

از د یبا. کاري دارد از به روغنیتی کار کند، نخکه به س یهر قسمت. ت کنندهاي مکانیکی متحرك باید به سهولت حرکبخش •
بـراي   عمل نیا. گرددیاهی خشک شده و سفت میروغن گ استفاده شود و توجه به این نکته ضروري است کهروغن مناسب 

هاي طور مرتب قسمت د بهشویه میتوص. ردگییم انجام، حرکت کندانسور و صفحه الم fineم یچ تنظی، پcoarseم یچ تنظیپ
دگی را کـاهش داده و از  یها شده بلکه سـای ن لغزندگی نه تنها باعث حرکت روان قسمتیا. ز و روغن کاري شودیمتحرك تم

کند یس باشد به سختی حرکت میخمیاگر ال .داشته شودد خشک نگهیسطح ثابت صفحه الم با. کندیري میخوردگی جلوگ
  .زندبه آن صدمه میو  و به صفحه الم فشار آورده

  

  کالیبراسیون
 کالیبراسیونکه کاربر در یرد ولی در صورتیگبان صورت میید و توسط شرکت پشتید دستگاه جدیخرمعموال پس از 

  :دنمایر عمل یبه روش زتواند میداشته باشد  مهارتدستگاه 
   

  روشن سازي 
  :دیر را انجام دهیانتخاب کرده و مراحل ز را x 10روي صفحه الم قرار داده عدسی ) با المل(ک الم ی
 تمرکز منبع نور  -1
  :نهیبا آ •



د نـازك در بـاالي   یک تکه کاغذ سـف ی. دیکندانسور را باال ببر. دیافراگم را حداکثر باز کنید. دینه استفاده کنیاز سطح صاف آ
اي از نور احاطه شـده  دهد که توسط حلقه کی را نشانیري از المپ الکترید تصوین کاغذ بایا. دیکندانسور روي عدسی قرار ده

ط استفاده یکه از روشنایی محیدر صورت. ردیر المپ درست در مرکز حلقه نور قرار بگید تا تصویم کنینه را طوري تنظیآ. باشد
   .ردین قسمت نور در مرکز قرار بگیتر د که روشنیم کنینه را طوري تنظیشود آیم

  :)المپ(با نور توکار  •
  .دیج باال به دست آید تا نتایم در وسط قرار دهیچ تنظیپ نور را با

 تمرکز کندانسور - 2
افراگم را یـ د. دیـ ر را میـزان کن یتصو. دیامتحان کن x 10الم را با عدسی . دیافراگم را باز کنید. دین قرار دهیکندانسور را پای

د تـا  یـ آهستگی کندانسور را باال ببر به. شودیاهر مدان ظیک احاطه شده در میاي تاررهیک حلقه کدر نور که توسط دای. دیببند
ا ید تا حلقه نور درست در وسط یم کنینه را تنظیاگر الزم است محل آ. حلقه نور میزان شده و لبه آن کامال واضح و شارپ شود

در برخـی از  . ن باشـد دایـ مرکـز م  د تا حلقه نور درست دریچ کندانسور را باال ببریپ. افتدیکی بیروي منطقه روشن محاط با تار
ر را یبا حرکـت صـفحه الم تصـو    الزم است صورتایندر  که رودین میچ باال و پاییتوسط پ) stage(ها صفحه الم کروسکوپیم

  .دیمیزان کن
 
  
 افراگمیم دیتنظ -3
آهسـته  . دینیبک حلقه نور مییدان را با یم. دیرا در آورده و از لوله نگاه کن میعدسی چش. دیطور کامل باز کن افراگم را بهید

  .دان را بپوشاندید تا حلقه نور فقط دو سوم میافراگم را ببندید
  ئی ینحوه میزان کردن عدسی ش

  :)x 10(استفاده از عدسی  •
چ بزرگتـر،  یبـا کمـک پـ   . ردید تا درست روي الم قرار بگیاورین بیئی را آنقدر پاییعدسی ش. ن ببریدییکندانسور را تا انتها پا

اگر بـاز هـم   . دیچ کوچکتر را در خالف جهت تا ته بچرخانیاگر واضح نشد پ. ده شودیر واضح دیک تصوید تا یسی را باال ببرعد
  .دیباال ببرمی نشد کندانسور را ک ر واضحیتصو
  :)x 40(استفاده از عدسی  •

ک ید تا یعدسی را باال ببربزرگتر چ یمک پبا ک. دیاورین بیئی را تا روي الم پاییعدسی ش. دین بکشییکندانسور را تا وسط پا
  .دیمناسب باال ببر ییاگر نشد کندانسور را براي روشنا. دیچ کوچکتر آن را واضح کنیبا پ. ده شودیدان دیر تار در میتصو
 :ایمرسیوناستفاده از عدسی با روغن  •

د یـ از روغن مصنوعی استفاده کن(د یذارک قطره روغن در محل مورد نظر بگی. دیبهتر است، الم رنگ شده و خشک به کار بر
 100عدسی . دیکندانسور را تا جایی که ممکن است باال ببر .)شودیتا خشک نشود چون روغن چوب سدر به سرعت خشک م

xدیر را میزان کنیچ کوچکتر تصویبه کمک پ. دیرد ولی فشار ندهید تا در تماس با روغن قرار گین آوریرا به طرف الم پای. 
  

  المل الم و 
ن یـ شتر باشـد ا یب یعدس یینما هر قدر قدرت بزرگ. ده شودید دیاست که با يزین عدسی و چیفاصله کاري عدسی، فاصله ب

  .ر را میزان کردیتوان تصویباال نم یینما م باشد در درشتیلی ضخیاگر المل خ. فاصله کمتر است
ـــ       ــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــــ ـــ ــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ ــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــــ   ــ

  

ــل نبا ــالمـ د یـ ن یابنــــــابر
متــر یلیم 15/0 متر از یضـــــخ

100 x  روغنـی در بررســــــی 
اگـــــــــر الم  ــد ــلما . باش مس

 فاصله کاري ئییعدسی ش

10 x 6-5 متریلیم 

40 x 5/1 -5/0 متریلیم 

100 x 20/0-15/0 متریلیم 



Mount  ن مشکلی مطرح نخواهد بودیچن ایمرسیوننشده باشد و المل نداشته باشد در بررسی با روغن. 
  ون با روغن یمرسیا

گردد دوباره پرتو نور شکسته و به یه هوا بر مشه بیشکند و وقتی از شیرسد میشه میوقتی پرتو نور از هوا گذر کرده و به ش
ـ باال ا یینما ادي ندارد اما در درشتیکم اثر ز یینما ن موضوع در درشتیا. گرددیجاي اول خود بر م ن شکسـت نـور نـه تنهـا     ی

ن شکسـت نـور و   یـ ا. شـود یت قـدرت عدسـی مـ   یرسد بلکه باعث محدودیزان نوري است که به عدسی میت میباعث محدود
ک روغـن مثـل   یـ ت اپتیم چون خاصیکنیم کنترلئی و الم ین عدسی شیهاي آن را با کمک روغن و حذف هواي بتیدمحدو

شـه برگـردد گـویی تمامـا از     یشه به هوا رفته و بشکند و دوباره از هوا به شین که نور از شیب به جاي این ترتیبد. شه استیش
  .شه عبور کرده استیش

  
   درخشندگی

ت در هر مرحله منجر به بروز درخشندگی و تداخل آن یعدم موفق. کروسکوپ مشخص شدیم نور میه تنظدر مباحث باال نحو
  :د رفع کردیعلل درخشندگی را با. شودیر خوب میک تصویجاد یبا ا
 :رسدیکروسکوپ به چشم میکه خارج از م ياشعه نور •

ا کم نور اتاق رفع یک یکروسکوپ در محل تاریر دادن متوان با قراین مسئله را می، ا)ا هر منبع نور در اتاقینور پنجره (
  .میکنین درخشندگی را حذف میبراي چشم ا بانهیک سایاگر ممکن نبود به کمک . کرد

 :از استیک منبع نور بزرگتر از آنچه مورد نی •
د را یدان دیفقط م ن مشکل را با استفاده از منبع نوري کهی، ا)ئی باشدیاز عدسی شیشتر از نور مورد نیمقدار نور ب(

کم و منبع  یینما براي درشت منبع نور بزرگ. میک منبع نور الزم داریپس براي هر عدسی . میکنید رفع میروشن نما
  .ادیز یینمانور کم براي درشت

 :از استیکندانسور، با شکاف بزرگتر از آنچه مورد ن •
م یکنـ یکروسکوپ حـل مـ  یش کنتراست در میبا افزا ن مسئله رای، ا)دهدیئی میاد به عدسی شیکندانسوري که نور ز(

اد یـ از بـه کـاهش ز  یـ گر درخشندگی محدود شود شکاف کندانسور نیم و اگر منابع دیشویولی باعث هدر رفتن قدرت م
  .ندارد

 :ئیین نمونه و عدسی شیا هواي بین الم و المل یانعکاس به عقب و جلو در نمونه ب •
اگـر  . توان کاهش داد یا مواد مونته خنثی میبالزام نته مناسب مثل روغن، کاناداباعث درخشندگی شده و با انتخاب مو

  .ابدید انعکاس کم شده و درخشندگی، کاهش مییبه کار بر د و روغن غوطه وريیالمل را حذف کن
 :ا چشمییکروسکوپ یئی، لوله میاشعه نور در داخل عدسی ش •

  .کروسکوپ داردیما سازنده یاز به فرد متبحر ین مشکل نیکه رفع ا
  منی یا
  .ز جدا گرددیکردن آن از پرم برق دستگاه پس از استفاده و خاموشیس

 


