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  مقدمه
با سالمت انسان کرده مرتبط ي دارویی و درمانی نیز کمک بسیاري در حل مشکالت ها پژوهشاستفاده از حیوانات در 

سعی کند که تا حد ممکن حقوق حیواناتی ها  پژوهشدر تمامی مراحل این کند  اقتضاي میرسالت انسانی بشر . است
  .ي تشخیصی و درمانی هستند حفظ گرددها روشکه یاري دهنده انسان در دستیابی به 

اري و انجام مراحل آزمایش نیاز است که زنجیـره  براي آشنایی کاربران روند پژوهش از تولید و تحویل حیوان تا نگهد
  . ي الزم تدوین و به اجرا در آیدها آموزشموجود به روشنی شناخته و تفکیک شود و براي هر مرحله مقررات و 

مشـخص و در هـر مرحلـه    انجام یک پژوهش علمـی قـدم بـه قـدم     مراحل استفاده از حیوانات در در این بحث ابتدا 
  . گردد وط ارائه میمالحظات اخالقی مرب

  

 تهیه و حمل و نقل حیوانات .1
  قوانین معرفی گونه جدید به منطقه -الف
  نحوه اسارت حیوانات -ب
  نحوه نگهداري در اسارت -ج
  ها قفسچگونگی حمل و نقل شامل وسایل حمل و نقل و  -د

 ي نگهداريها روش .2
از، تهویـه، فاضـالب، نـور پـردازي،     ، نگهداري در فضاي بـ ها قفسشامل فضاي نگهداري، شرایط  :مکان -الف
  هاي فرار در موارد اضطراري راه
  امکانات درمانی، شستشو  امل غذا،ش :امکانات -ب

  )کنندگان حیوان مراقبت(نیروهاي اجرایی  .3
  ي الزم براي حفظ سالمت حیوان و انسانها آموزش -الف
  لباس و امکانات حفاظتی  -ب
     عالقه به کار و امکانات رفاهی الزم  -ج
  آگاهی نسبت به اهمیت موضوع پژوهش -د
  اطالع از عالیم بیماري و سالمت حیوان -ه

وـ رعایت خصوصیات زندگی طبیعی حیوان در شرایط اسارت تا حد ممکن مانند اجتماعی بودن یا انفـرادي  
  بودن حیوان
  وضعیت آبستنی و شیردهی حیوان ززـ آگاهی ا

  و محققین  کاربران پژوهش .4
  ز نوع، جنس و سایر شرایط حیوان مناسب براي آزمایشآگاهی ا -الف
  اطالعات الزم در مورد تاثیر شرایط محیطی بر نتایج آزمایش -ب
  عدم استفاده از حیوانات بیمار در آزمایش -ج
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سـالمت حیوانـات   . باشدمحیط زیست کشور حفاظت باید با مجوز سازمان  هر منطقهورود هر گونه حیوانی به  -الف
  .وارداتی باید پس از قرنطینه به تایید سازمان دامپزشکی کشور برسد تا اجازه حمل حیوان داده شود
ي شایع ها بیماريدر مورد حمل حیوانات بین استان ها نیز باید از قوانین جاري کشور که بر اساس نوع گونه حیوان و 

  .فاده شوددر شرایط خاص هر استان تدوین شده است است
  

اسـارت حیوانـات در فصـل تولیـد مثـل و در      . نحوه اسارت حیوان باید با معیارهاي اخالقی مطابقت داشته باشد -ب
  . کردابزارهایی که باعث جراحت حیوان شوند پرهیز  ةاستفادباید از همچنین مجاز نیست دوران شیردهی 

  

اه مورد نظر باید حیوان را در شرایط مطلوب و مناسب از زمان اسارت تا حمل به محل نگهداري دایم یا آزمایشگ -ج
  . گونه قرار دادبا 

مجاورت حیوانات شکارچی با حیوانات دیگر حتی . باید به شکلی باشند که امکان استراحت حیوان فراهم شود ها قفس
  . مجاز نیست، شود میي مجزا که باعث ایجاد استرس در حیوانات ها قفسدر 

ري طراحی شده باشند که امکان مشاهده دایم حیوان توسـط فـرد مراقـب فـراهم باشـد و      باید طو ها قفسهمچنین 
  . حیوان در حرکات تند و ناگهانی خود توسط قطعات قفس مجروح نشود

باید به شکلی بسته به گونه حیوان طراحی شده باشند که امکان فـرار حیـوان کـامال از بـین رفتـه       ها قفسهمچنین 
  .باشد

  .ن بسته به زمان رشد و سن حیوان و نیازهاي معمول آن باید به نحو مناسب انجام گرددتغذیه مناسب حیوا
میزان آزار و اذیت حیوان به وضعیت سالمت حیوان، مزاج، گونه، سن، جنس، تعداد حیواناتی که با هم همراه هستند، 

وضعیت و شـرایط محـیط بـه     ارتباط اجتماعی آنها، مدت زمان بی آب و غذا ماندن، طول مدت و روش حمل و نقل،
  .خصوص باال رفتن حرارت و میزان مراقبت در طول حمل و نقل بستگی دارد

  

  . ذکر شده استفاده شود با شرایط ي  مناسبها قفسبراي حمل و نقل حیوان باید از  -د
  . گرددانجام  اي تغذیهي الزم و غذا دهی به حیوان بسته به گونه و عادت ها توقفي طوالنی باید مسیرهادر 

همچنین خودروهاي حامل حیوانات باید شرایط برودتی و حرارتی و همچنین تهویه و اسـتانداردهاي امنیتـی الزم از   
  .نظر احتمال تصادف، آتش سوزي و غیره را داشته باشند

ي مخصوص در جاي خود محکم شده باشند و در مجموع شرایط و قوانین حمل حیوانـات بـه   ها تسمهباید با  ها قفس
  .ر کامل رعایت شودطو

ي فیزیولوژیک حیوانات در طول حمل و نقل از جمله بیماري حرکت، در صورت لـزوم و بـا   ها العمل عکسبا توجه به 
توجه به گونه حیوان الزم است قبل و بعد از حمل حیوان توسط یک دامپزشک معاینـه و حیـوان تحـت آرامبخشـی     

  . مناسب حمل گردد
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حیـوان جدیـدالورود نبایـد تـا     . سالمت حیوان توسط تحویل گیرنده باید تایید و در صورت نیاز قرنطینه شـود  -فال
در صورت وجود بیمـاري بایـد حیـوان تحـت     . اطمینان یافتن از سالمت عمومی به محل حیوانات دیگر منتقل گردد

  .درمان قرار گیرد
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  . حیوانات قبل از ورود به مطالعه پژوهشی باید با افراد و محیط سازگار شوند -ب
  .شرایط الزم نگهداري حیوان بر اساس گونه حیوان و نیازهاي اختصاصی آن باید قبال فراهم شده باشد -ج

  

  امکانات نگهداري عبارتند از فضاي نگهداري و تسهیالت الزم
قفس، ساختمان، دریاچه و غیره است که بر اساس نوع حیـوان و مطالعـه در   چراگاه،   شامل حیاط، فضاي نگهداري

  . باید آسایش حیوان را تامین نمایند ها ساختماناین . دست انجام باید امکانات الزم را داشته باشد
 :که در همه موارد باید رعایت شوند عبارتند از برخی از امکانات عمومی

باید نیاز گونه مربوطه را تـامین کنـد مـثال داراي پناهگـاه      شود میز نگهداري در صورتی که حیوان در فضاي با -الف
  .باشد و غذا و آب و حفاظت در برابر حیوانات دیگر و همچنین نیازهاي رفتاري و اجتماعی حیوان در نظر گرفته شوند

ممکـن باشـد و از ورود   در فضاهاي بسته باید کنترل عوامل محیطی مانند سرما، گرما، نور و رطوبت بـه آسـانی    -ب
  . موجودات موذي جلوگیري شود

  . ي آزمایشی میسر باشدها فعالیتهمچنین تامین مواد غذایی و آب و در صورت نیاز دارو و 
  . باید به شکلی طراحی شده باشند که آسایش حیوان تامین گردد و قابل ضدعفونی باشد ها قفس

ابل شستشو و ضدعفونی باشند و مقاومت الزم را براي گونه خاص ي ساختمان نیز باید قها بخشدیوارها و کف و سایر 
  .حیوانی داشته باشند

تهویه کامل و کافی و همچنین تخلیه فضوالت حیوانات به خوبی انجـام گـردد بـه نحـوي کـه بوهـاي آزار دهنـده و        
  .گازهاي مضر مانند آمونیاك در محل وجود نداشته باشند

  .د مناسب باشد و ذخایر غذا و آب نیز به میزان کافی موجود باشدروشنایی و رنگ آمیزي محل نیز بای
کش استاندارد بایـد اسـتفاده شـود بـه نحـوي کـه بـراي حیوانـات و          از مواد ضدعفونی کننده، خوشبوکننده و حشره

  .همچنین روند پژوهش اثر نامطلوب به جا نگذارد
  . پرهیز شوداد آن و باید از ایج شود میباعث آزار حیوانات  نیزصداهاي اضافی 
در اتاق و یا تراکم حیوانات در قفس باید بر اساس نحوه زندگی و انـدازه حیـوان و همچنـین     ها قفسهمچنین تراکم 

  .مسئول باشدنوع مطالعه متفاوت و مورد تایید 
ادگی و طراحی اتاق باید به شکلی باشد که حرکت مراقبین و محققین و مشاهده حیوانات به سـ  ها قفسنحوه چیدن 

  .امکان پذیر باشد
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زیـر بـه    تمامی موارد بهداشتی زیر کنترل شوند و روزانه گزارش کنترل موارد متخصصباید زیر نظر یک دامپزشک (
  .)اطالع و تایید او برسد

یازهاي رفتاري و اجتماعی ي الزم را در مورد نحوه زندگی، سالمت و بیماري حیوان و نها آموزشاین افراد باید  -الف
ي عمومی ها آموزشبسته به نوع حیوان و نوع پژوهش تربیت این افراد متفاوت است ولی با این حال . آنها دیده باشند

ي فیزیولوژیک مانند نیازهاي غذا، آب، وضعیت آبسـتنی و شـیردهی، تهویـه،    ها فعالیتبراي این افراد الزم است تا از 
  .و رفتار حیوان مطلع باشد) انفرادي، اجتماعی، شکارچی بودن(یرات رفتاري، نحوه زندگی دفع مدفوع و ادرار، تغی
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یی در ارتباط با بیماریهاي مشترك انسان و حیوانات مورد مطالعه ها آموزشکارکنان محل نگهداري حیوانات باید  -ب
لباس، دستکش، چکمه، ماسک و سایر  همچنین الزم است که. را بدانند ها بیماريي جلوگیري از انتقال این ها روشو 

  .امکانات حفاظتی الزم را براي حفظ سالمت خود داشته باشند
  

چنـگ  (نوع خطر هـر حیـوان   . ي مخصوص کار با جوندگان نیز باید فراهم باشدها دستکشبرخی وسایل خاص مانند 
در حفاظت خود مورد استفاده قرار باید براي کارکنان کامال آموزش داده شود تا ) زدن، گاز گرفتن، نیش زدن و غیره

  .دهند
  

کارکنان بخش نگهداري حیوانات و آزمایشگاه پژوهش باید آگاهی نسبت به اهمیت موضوع پژوهش و اهمیـت و   -ج 
  .نقش آنها در حفظ سالمت حیوان و در نتیجه صحت مطالعه داشته باشند

  

  محققین و پژوهشگرانـ  4
  

  .مرکز از نظر رعایت شرایط و مقررات مذکور مورد بررسی قرار گیردپژوهشی پروژه طراحی شده باید توسط شوراي 
  :این موارد عبارتند از

  انتخاب صحیح گونه حیوان براي مطالعه خاص −
  استفاده از حداقل ممکن حیوان براي مطالعه −
کامپیوتري و  ضرورت استفاده از حیوانات آزمایشگاهی براي مطالعه و عدم امکان جایگزینی آن با نرم افزارهاي −

  استفاده از تجارب دیگران
تغذیه، سالمت، بیمـاري، نـاراحتی و   (آموزش الزم محققین براي شناخت زندگی و شرایط فیزیولوژیک حیوان  −

  )درد و سایر تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک حیوان
  هاي خاص مورد استفاده آموزش اختصاصی در مورد گونه −
  شرایط محیطی بر نتایج آزمایشاطالعات الزم در مورد تأثیر  −
  عدم استفاده از حیوانات بیمار در آزمایش −

  


