
 کار با نیکرهشکُپ

 : نیکرهشکُپی ىهُىٌ کردن آنادً ●

 چشم بٌ گذشتٌ ٍا غدشی از ه کيد غبُر آن از بتُاىد ىُر کٌ اشت نشاٍدً كابل نیکرهشکُپ با جصهی

 برای ره ایو از.  شُد دیدً هضُح بٌ آن شاختاری جزئیات باشدکٌ ىازک كدر بایدآن جصم ایو غالهً بٌ برشد

"  ٍا برش تَیٌ هیژً رهشَای" با گیاٍاىی ه جاىُران بدن از كصهتی یا کُچک بصیار جاىدار بررشی ه نشاٍدً

 نی تَیٌ بافت یا اىدام یک از ىازکی بصیار نلاطع آن کهک بٌ کٌ نیکرهتُنی ه دشتی گیر برش كبیل از) 

 ىهُىٌ را آىَا اصطالحا کٌ کييد نی تَیٌ جصم از ىازکی بصیار برش(  آنیزی رىگ ه کردن ثابت رهش ، کييد

 شیشٌ تیغٌ یک رهی کييد نشاٍدً نیکرهشکُپ زیر در خُاٍيد نی کٌ را جصهی. گُیيد نی نیکرهشکُپی

)  النل ای شیشٌ ىازک بصیار تیغٌ با را آن شپس ه دٍيد نی كرار(  Slide)  اشالید یا(  الم)  ىازک ای

Lamella  )پُشاىيد نی . 

 : النل ه الم داشتو ىگٌ طرز ●

 .شُد نی خُدداری آىَا شطح با اىگشتان تهاس از ه گیرىد نی دشت در را هالنل الم لبٌ ٍهیشٌ

 : کيید زیرتَیٌ طریق بٌ را شادً نیکرهشکُپی ىهُىٌ یک تُاىید نی نیکرهشکُپ کاربا شرهع برای اکيُن

 . بچکاىید آن هشط در آب كطرً یک چکاىی كطرً با ه دٍید كرار نیز رهی را تهیزی الم( الف

 یک رهی پيس با را هآن ببرید رهزىانٌ کاغذ از(  نربع نتر شاىتی یک اىدازً بٌ)  کُچکی بصیار كطػٌ( ب

 . شُد خیس خُب کاغذ تا کيید صبر لحظٌ چيد ه دٍید كرار الم هشط آب كطرً

 ىُک با را آن شپس ه دٍید تکیٌ الم رهی درجٌ ۵۴ حدهد زاهیٌ با را آن لبٌ یک ه دارید بر را النلی( ج

 .بپُشاىد را کاغذ تا بیاهرید پاییو آرانی بٌ شُزن

 . شُد نی جلُگیری هالنل الم بیو ٍُا حباب تشکیل از غهل ایو با

 

 

 النل ه الم ىگَداشتو صحیح طریلٌ –۱ شهارً شکل

 نیکرهشکُپ تيظیم ●



 شها نلابل شهت بٌ آن صفحٌ ه شها شهت بٌ آن بازهی کٌ كراردٍید نیز رهی طُری را نیکرهشکُپ(  الف

 . باشد

 رهی(  بزرگيهایی)  غدد کُچکتریو ه اشت تر کُتاً کٌ را ضػیفی هغدشی بچرخاىید را گردان صفحٌ(  ب

 . کيید تُجٌ غدشی افتادن جا صدای بٌ ضهياو كراردٍید نیکرهشکُپ لُلٌ انتداد در اشت شدً ىُشتٌ آن

 نی ىُر کردن هزیاد کم برای.  کيید تيظیم را آن ىُر ه کيید ىگاً نیکرهشکُپ داخل بٌ چشهی ازغدشی(  ج

 . ىباشد زىيدً ه شدید ىُر هلی شُد هاضح ه رهشو دید نیدان تا دٍید كدرتغییر آن را دیافراگم رهزىٌ تُاىید

 ه نیکرهشکُپ صفحٌ رهی در ىهُىٌ ایو بگذارید نیکرهشکُپ زیر در را شدً آنادً نیکرهشکُپی ىهُىٌ(  د

 کانالى را شها دید نیدان ه بیفتد نیکرهشکُپ لُلٌ در ىُر کٌ طُری بٌ دٍید كرار آن ٍایی گیرً زیر در

 . کيد رهشو

 پاییو كدر آن را نیکرهشکُپ لُلٌ تيظیم بزرگ پیچ با کيید نی ىگاً نیکرهشکُپ بٌ پَلُ از کٌ حالی در(  ه

 . برشد النل نترشطح شاىتی یک بٌ تلریباى ضػیف غدشی تا بیاهرید

 حرهف تا بچرخاىید آٍصتٌ را تيظیم بزرگ پیچ ه کيید ىگاً نیکرهشکُپ لُلٌ درهن بٌ چشهی غدشی از(  ً

 . گردىد نشاٍدً هضُح بٌ

 در كُی غدشی تا بچرخاىید را گردان صفحٌ ، كُی غدشی با نشاٍدً ه ضػیف غدشی کردن غُض برای( ر

 لُلٌ ابتدا ، الم شطح با كُی غدشی برخُرد از جلُگیری برای.  گیرد كرار نیکرهشکُپ لُلٌ انتداد

 .کيید نیزان ه دٍید كرار ضػیف غدشی جای بٌ را كُی غدشی هشپس بیاهرید باال کهی را نیکرهشکُپ

 .ىیاهرد فشار الم رهی بر را غدشی ىُک ٍیچگاً (۱

 .کيید اجتياب دشتگاً دادن حرکت از دكیلٌ ۱۱ حداكل نیکرهشکُپ کردن خانُش از بػد (۲

 .شُید نطهئو غدشیَا بُدن تهیز بٌ نیکرهشکُپ از ازاشتفادً كبل (۳

 .ىهایید پرٍیز ليزٍا کردن تهیز جَت کاغذی دشتهال کردن ازاشتفادً (۵

 .برهید كُی غدشیَای شهت بٌ ضػیف شهارً با غدشیَای از ٍا ىهُىٌ دیدن برای ٍهُارً (۴

 .ببرید باال را نیکرهشکُپ ىُر شدت ىصبت ٍهان بٌ باال كدرت با غدشیَای از اشتفادً ٍيگام در (۶



 کٌ باشید داشتٌ تُجٌ نیکرهشکُپ از آن برداشتو ه نیکرهشکُپ در اشالید كراردادن ٍيگام در (۴

 .ىباشيد اشالید با تهاس در غدشیَای

 .ىهایید تهیز نخصُص نایع با را غدشی ایهرشیُن رهغو از کردن اشتفادً از بػد( ۵


