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  راهنماي اخالقي پژوهش بر حيوانات
 :مقدمه

كمك بسياري در حل مشكالت مرتبط با سالمت انسان كرده  هاي دارويي و درماني نيز استفاده از حيوانات در پژوهش
   .است

 ها سعي كند كه تا حد ممكن حقوق حيواناتي كه كند در تمامي مراحل اين پژوهش اقتضاي مي رسالت انساني بشر
  .هاي تشخيصي و درماني هستند حفظ گردد انسان در دستيابي به روشياري دهنده 

نياز است كه زنجيره  آشنايي كاربران روند پژوهش از توليد و تحويل حيوان تا نگهداري و انجام مراحل آزمايش براي
  .ر آيدهاي الزم تدوين و به اجرا د آموزش موجود به روشني شناخته و تفكيك شود و براي هر مرحله مقررات و

حيوانات در انجام يك پژوهش علمي قدم به قدم مشخص و در هر مرحله مالحظات  در اين بحث ابتدا مراحل استفاده از
   .گردد مربوط ارائه مي اخالقي

  
  تهيه و حمل و نقل حيوانات .1

  گونه جديد به منطقه  قوانين معرفي- الف
   نحوه اسارت حيوانات-ب
   نحوه نگهداري در اسارت-ج
  ها نگي حمل و نقل شامل وسايل حمل و نقل و قفسچگو -د
  
  هاي نگهداري روش. 2

  هاي فرار  پردازي، راه ها، نگهداري در فضاي باز، تهويه، فاضالب، نور شامل فضاي نگهداري، شرايط قفس: مكان -الف
  در موارد اضطراري

  شستشو  امكانات درماني، شامل غذا،:  امكانات-ب
  
  )كنندگان حيوان بتمراق(نيروهاي اجرايي  .3

  حفظ سالمت حيوان و انسان هاي الزم براي  آموزش- الف
    لباس و امكانات حفاظتي-ب
   امكانات رفاهي الزم  عالقه به كار و-ج
   آگاهي نسبت به اهميت موضوع پژوهش-د
  بيماري و سالمت حيوان  اطالع از عاليم-ه

  ممكن مانند اجتماعي بودن يا انفرادي بودن  ا حدوـ رعايت خصوصيات زندگي طبيعي حيوان در شرايط اسارت ت
 حيوان

  شيردهي حيوان زـ آگاهي از وضعيت آبستني و
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   و محققين كاربران پژوهش. 4
 

  شرايط حيوان مناسب براي آزمايش  آگاهي از نوع، جنس و ساير- الف
  نتايج آزمايش  اطالعات الزم در مورد تاثير شرايط محيطي بر-ب
   حيوانات بيمار در آزمايش عدم استفاده از-ج
 
  و نقل حيوانات  تهيه و حمل- 1

سالمت حيوانات . محيط زيست كشور باشد  ورود هر گونه حيواني به هر منطقه بايد با مجوز سازمان حفاظت- الف
 .دامپزشكي كشور برسد تا اجازه حمل حيوان داده شود وارداتي بايد پس از قرنطينه به تاييد سازمان

هاي  ها نيز بايد از قوانين جاري كشور كه بر اساس نوع گونه حيوان و بيماري يوانات بين استاندر مورد حمل ح
  .شرايط خاص هر استان تدوين شده است استفاده شود شايع در

اسارت حيوانات در فصل توليد مثل و در . معيارهاي اخالقي مطابقت داشته باشد  نحوه اسارت حيوان بايد با-ب
   .كرد از نيست همچنين بايد از استفادة ابزارهايي كه باعث جراحت حيوان شوند پرهيزشيردهي مج دوران

حيوان را در شرايط مطلوب و مناسب   از زمان اسارت تا حمل به محل نگهداري دايم يا آزمايشگاه مورد نظر بايد-ج
مجاورت حيوانات شكارچي با . دامكان استراحت حيوان فراهم شو ها بايد به شكلي باشند كه قفس. با گونه قرار داد

 ها همچنين قفس. شود، مجاز نيست هاي مجزا كه باعث ايجاد استرس در حيوانات مي قفس حيوانات ديگر حتي در
حيوان در حركات  بايد طوري طراحي شده باشند كه امكان مشاهده دايم حيوان توسط فرد مراقب فراهم باشد و

به شكلي بسته به گونه حيوان طراحي  ها بايد همچنين قفس. روح نشودتند و ناگهاني خود توسط قطعات قفس مج
  .باشد شده باشند كه امكان فرار حيوان كامال از بين رفته

 .به نحو مناسب انجام گردد تغذيه مناسب حيوان بسته به زمان رشد و سن حيوان و نيازهاي معمول آن بايد
گونه، سن، جنس، تعداد حيواناتي كه با هم همراه   مزاج،ميزان آزار و اذيت حيوان به وضعيت سالمت حيوان،

زمان بي آب و غذا ماندن، طول مدت و روش حمل و نقل، وضعيت و شرايط  هستند، ارتباط اجتماعي آنها، مدت
  .رفتن حرارت و ميزان مراقبت در طول حمل و نقل بستگي دارد محيط به خصوص باال

 در مسيرهاي طوالني بايد. هاي مناسب با شرايط ذكر شده استفاده شود حيوان بايد از قفس  براي حمل و نقل-د
خودروهاي حامل  همچنين. اي انجام گردد هاي الزم و غذا دهي به حيوان بسته به گونه و عادت تغذيه توقف

آتش امنيتي الزم از نظر احتمال تصادف،  حيوانات بايد شرايط برودتي و حرارتي و همچنين تهويه و استانداردهاي
  .سوزي و غيره را داشته باشند

حيوانات به  هاي مخصوص در جاي خود محكم شده باشند و در مجموع شرايط و قوانين حمل با تسمه ها بايد قفس
  .طور كامل رعايت شود

طول حمل و نقل از جمله بيماري حركت، در صورت لزوم و با  هاي فيزيولوژيك حيوانات در العمل با توجه به عكس
قبل و بعد از حمل حيوان توسط يك دامپزشك معاينه و حيوان تحت آرامبخشي   گونه حيوان الزم استتوجه به

   .گردد مناسب حمل
***  
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  هاي نگهداري  روش- 2

حيوان جديدالورود نبايد تا . تاييد و در صورت نياز قرنطينه شود  سالمت حيوان توسط تحويل گيرنده بايد- الف
 در صورت وجود بيماري بايد حيوان تحت. سالمت عمومي به محل حيوانات ديگر منتقل گردد اطمينان يافتن از
  .درمان قرار گيرد

   .سازگار شوند  حيوانات قبل از ورود به مطالعه پژوهشي بايد با افراد و محيط-ب
 .ده باشداختصاصي آن بايد قبال فراهم ش  شرايط الزم نگهداري حيوان بر اساس گونه حيوان و نيازهاي-ج
  

  نگهداري و تسهيالت الزم امكانات نگهداري عبارتند از فضاي
و غيره است كه بر اساس نوع حيوان و مطالعه در   چراگاه، قفس، ساختمان، درياچه شامل حياط،: فضاي نگهداري

برخي از امكانات . ها بايد آسايش حيوان را تامين نمايند اين ساختمان. باشد دست انجام بايد امكانات الزم را داشته
  :در همه موارد بايد رعايت شوند عبارتند از عمومي كه

شود بايد نياز گونه مربوطه را تامين كند مثال داراي پناهگاه  نگهداري مي  در صورتي كه حيوان در فضاي باز- الف
نظر گرفته  درو آب و حفاظت در برابر حيوانات ديگر و همچنين نيازهاي رفتاري و اجتماعي حيوان  باشد و غذا

 .شوند
نور و رطوبت به آساني ممكن باشد و از ورود   در فضاهاي بسته بايد كنترل عوامل محيطي مانند سرما، گرما،-ب

هاي آزمايشي  مواد غذايي و آب و در صورت نياز دارو و فعاليت همچنين تامين. موجودات موذي جلوگيري شود
. باشند كه آسايش حيوان تامين گردد و قابل ضدعفوني باشدبه شكلي طراحي شده  ها بايد قفس. ميسر باشد
براي گونه  هاي ساختمان نيز بايد قابل شستشو و ضدعفوني باشند و مقاومت الزم را كف و ساير بخش ديوارها و

  .خاص حيواني داشته باشند
هاي آزار دهنده و حيوانات به خوبي انجام گردد به نحوي كه بو تهويه كامل و كافي و همچنين تخليه فضوالت

  .آمونياك در محل وجود نداشته باشند گازهاي مضر مانند
 .و ذخاير غذا و آب نيز به ميزان كافي موجود باشد روشنايي و رنگ آميزي محل نيز بايد مناسب باشد

كش استاندارد بايد استفاده شود به نحوي كه براي حيوانات و  خوشبوكننده و حشره از مواد ضدعفوني كننده،
  .روند پژوهش اثر نامطلوب به جا نگذارد همچنين

ها در اتاق و يا  همچنين تراكم قفس. شود و بايد از ايجاد آن پرهيز شود مي صداهاي اضافي نيز باعث آزار حيوانات
و مورد تاييد  حيوانات در قفس بايد بر اساس نحوه زندگي و اندازه حيوان و همچنين نوع مطالعه متفاوت تراكم

  .اشدمسئول ب
حركت مراقبين و محققين و مشاهده حيوانات به سادگي  ها و طراحي اتاق بايد به شكلي باشد كه نحوه چيدن قفس
  .امكان پذير باشد

 
***  
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  نيروهاي اجرايي شاغل - 3
 

كنترل شوند و روزانه گزارش كنترل موارد زير به  بايد زير نظر يك دامپزشك متخصص تمامي موارد بهداشتي زير
  .و تاييد او برسداطالع 

رفتاري و  هاي الزم را در مورد نحوه زندگي، سالمت و بيماري حيوان و نيازهاي افراد بايد آموزش  اين- الف
متفاوت است ولي با اين حال  بسته به نوع حيوان و نوع پژوهش تربيت اين افراد. اجتماعي آنها ديده باشند

هاي فيزيولوژيك مانند نيازهاي غذا، آب، وضعيت آبستني  فعاليت زهاي عمومي براي اين افراد الزم است تا ا آموزش
رفتار  و) انفرادي، اجتماعي، شكارچي بودن(مدفوع و ادرار، تغييرات رفتاري، نحوه زندگي  و شيردهي، تهويه، دفع

  .حيوان مطلع باشد
انسان و حيوانات مورد ارتباط با بيماريهاي مشترك  هايي در  كاركنان محل نگهداري حيوانات بايد آموزش-ب

همچنين الزم است كه لباس، دستكش، چكمه، . ها را بدانند انتقال اين بيماري هاي جلوگيري از مطالعه و روش
  .ساير امكانات حفاظتي الزم را براي حفظ سالمت خود داشته باشند ماسك و

 چنگ(نوع خطر هر حيوان . دهاي مخصوص كار با جوندگان نيز بايد فراهم باش مانند دستكش برخي وسايل خاص
حفاظت خود مورد استفاده  بايد براي كاركنان كامال آموزش داده شود تا در) زدن، گاز گرفتن، نيش زدن و غيره

  .قرار دهند
پژوهش بايد آگاهي نسبت به اهميت موضوع پژوهش و اهميت و  ج ـ كاركنان بخش نگهداري حيوانات و آزمايشگاه

  .و در نتيجه صحت مطالعه داشته باشند يواننقش آنها در حفظ سالمت ح
 

*** 
   محققين و پژوهشگران- 4

 .بررسي قرار گيرد طراحي شده بايد توسط شوراي پژوهشي مركز از نظر رعايت شرايط و مقررات مذكور مورد پروژه
  :اين موارد عبارتند از

  مطالعه خاص انتخاب صحيح گونه حيوان براي -
  براي مطالعهاستفاده از حداقل ممكن حيوان  -
حيوانات آزمايشگاهي براي مطالعه و عدم امكان جايگزيني آن با نرم افزارهاي  ضرورت استفاده از -

  و  كامپيوتري
  استفاده از تجارب ديگران -
تغذيه، سالمت، بيماري، ناراحتي (فيزيولوژيك حيوان  آموزش الزم محققين براي شناخت زندگي و شرايط -

  و پاتولوژيك حيوان ژيكو درد و ساير تغييرات فيزيولو
 هاي خاص مورد استفاده آموزش اختصاصي در مورد گونه -
  اطالعات الزم در مورد تأثير شرايط محيطي بر نتايج آزمايش -
  حيوانات بيمار در آزمايش عدم استفاده از -




