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مقدمه :  
استفاده از حيوانات در پژوهش های دارويی و درمانی نيز کمک بسياری در حل مشکالت مرتبط با سالمت 

  .انسان کرده است

رسالت انسانی بشر اقتضا می کند در تمامی مراحل اين پژوهش ها سعی کند که تا حد ممکن حقوق حيواناتی 

که ياری دهنده انسان در دستيابی به روش های تشخيصی و درمانی هستند حفظ گردد.  

برای آشنايی کاربران روند پژوهش از توليد و تحويل حيوان تا نگهداری و انجام مراحل آزمايش نياز است 

که زنجيره موجود به روشنی شناخته و تفکيک شود و برای هر مرحله مقررات و آموزش های الزم تدوين 

و به اجرا در آيد.  

در اين بحث ابتدا مراحل استفاده از حيوانات در انجام يک پژوهش علمی قدم به قدم مشخص و در هر 

مرحله مالحظات اخالقی مربوط ارائه می گردد.  

 تهيه و حمل و نقل حيوانات  -١
 – قوانين معرفی گونه جديد به منطقه  الف

 – نحوه اسارت حيوانات  ب

 – نحوه نگهداری در اسارت  ج

 – چگونگی حمل و نقل شامل وسايل حمل و نقل و قفس ها  د

 روش های نگهداری  -٢
 شامل فضای نگهداری، شرايط قفس ها، نگهداری در فضای باز، تهويه، فاضالب، : – مکانالف

نورپردازی، راه های فرار در موارد اضطراری  

  شامل غذا، امکانات درمانی، شستشو:- امکاناتب

 نيروهای اجرايی ( مراقبت کنندگان حيوان )  -٣
 – آموزش های الزم برای حفظ سالمت حيوان و انسان  الف

 – لباس و امکانات حفاظتی  ب

- عالقه به کار و امکانات رفاهی الزم  ج

 – آگاهی نسبت به اهميت موضوع پژوهش  د

- اطالع از عاليم بيماری و سالمت حيوان  ه

- رعايت خصوصيات زندگی طبيعی حيوان در شرايط اسارت تا حد ممکن مانند اجتماعی بودن يا و

انفرادی بودن حيوان  

 - آگاهی از وضعيت آبستنی و شيردهی حيوان ز

 کاربران پژوهش و محققين   -۴
- آگاهی از نوع، جنس و ساير شرايط حيوان مناسب برای آزمايش  الف
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 – اطالعات الزم در مورد تاثير شرايط محيطی بر نتايج آزمايش  ب

- عدم استفاده از حيوانات بيمار در آزمايش  ج

- تهيه و حمل و نقل حيوانات  1
- ورود هر گونه حيوانی به هرمنطقه بايد با مجوز سازمان حفاظت محيط زيست کشور باشد. سالمت الف

  .حيوانات وارداتی بايد پس از قرنطينه به تاييد سازمان دامپزشکی کشوربرسد تا اجازه حمل حيوان داده شود

در مورد حمل حيوانات بين استان ها نيز بايد از قوانين جاری کشور که بر اساس نوع گونه حيوان و 

بيماری های شايع در شرايط خاص هر استان تدوين شده است استفاده شود.  

 – نحوه اسارت حيوان بايد با معيارهای اخالقی مطابقت داشته باشد. اسارت حيوانات در فصل توليد مثل ب

و در دوران شيردهی مجاز نيست همچنين بايد از استفاده ابزارهايی که باعث جراحت حيوان شوند پرهيز 

کرد.  

 – از زمان اسارت تا حمل به محل نگهداری دايم يا آزمايشگاه مورد نظر بايد حيوان را در شرايط ج

مطلوب و مناسب با گونه قرارداد . قفس ها بايد به شکلی باشند که امکان استراحت حيوان فراهم شود. 

مجاورت حيوانات شکارچی با حيوانات ديگر حتی در قفس های مجزا که باعث ايجاد استرس در حيوانات 

می شود، مجاز نيست. همچنين قفس ها بايد طوری طراحی شده باشند که امکان مشاهده دايم حيوان توسط 

فرد مراقب فراهم باشد و حيوان در حرکات تند و ناگهانی خود توسط قطعات قفس مجروح نشود. همچنين 

قفس ها بايد به شکلی بسته به گونه حيوان طراحی شده باشند که امکان فرار حيوان کامًال از بين رفته باشد.  

تغذيه مناسب حيوان بسته به زمان رشد و سن حيوان و نيازهای معمول آن بايد به نحو مناسب انجام گردد.  

ميزان آزار و اذيت حيوان به وضعيت سالمت حيوان، مزاج، گونه، سن، جنس تعداد حيواناتی که با هم 

همراه هستند، ارتباط اجتماعی آنها، مدت زمان بی آب و غذا ماندن، طول مدت و روش حمل و نقل، 

وضعيت و شرايط محيط به خصوص باال رفتن حرارت و ميزان مراقبت در طول حمل و نقل بستگی دارد.  

 – برای حمل و نقل حيوان بايد از قفس های مناسب با شرايط ذکر شده استفاده شود. در مسيرهای طوالنی د

توقفهای الزم و غذادهی به حيوان بسته به گونه و عادت تغذيه ای انجام گردد. همچنين خودروهای بايد 

شرايط برودتی و حرارتی و همچنين تهويه و استانداردهای امنيتی الزم از نظر احتمال حامل حيوانات بايد 

تصادف ، آتش سوزی و غيره را داشته باشند.  

قفس ها بايد با تسمه های مخصوص در جای خود محکم شده باشند و در مجموع شرايط و قوانين حمل 

حيوانات به طور کال رعايت شود.  

توجه به عکس العمل های فيزيولوژيک حيوانات در طول حمل و نقل از جمله بيماری حرکت، در  با

صورت لزوم و با توجه به گونه حيوان الزم است قبل و بعد از حمل حيوان توسط يک دامپزشک معاينه و 

حيوان تحت آرامبخشی مناسب حمل گردد.  
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- روش های نگهداری  2
 – سالمت حيوان توسط تحويل گيرنده بايد تاييد و در صورت نياز قرنطينه شود. حيوان جديدالورود الف

نبايد تا اطمينان يافتن از سالمت عمومی به محل حيوانات ديگر منتقل گردد. در صورت وجود بيماری بايد 

حيوان تحت درمان قرار گيرد.  

 – حيوانات قبل از ورود به مطالعه پژوهشی بايد با افراد و محيط سازگار شوند.  ب

 – شرابط الزم نگهداری حيوان بر اساس گونه حيوان و نيازهای اختصاصی آن بايد قبًال فراهم شده باشد.  ج

امکانات نگهداری عبارتند از فضای نگهداری و تسهيالت الزم.  

 شامل حياط ، چراگاه ، قفس ، ساختمان ، درياچه و غيره است که بر اساس نوع حيوان و فضای نگهداری:

مطالعه در دست انجام بايد امکانات الزم را داشته باشد . اين ساختمان ها بايد آسايش حيوان را تامين نمايند. 

برخی از امکانات عمومی که در همه موارد بايد رعايت شوند عبارتند از:  

- در صورتی که حيوان در فضای باز نگهداری می شود بايد نياز گونه مربوطه را تامين کند مثًال الف

دارای پناهگاه باشد و غذا و آب و حفاظت در برابر حيوانات ديگر و همچنين نيازهای رفتاری و اجتماعی 

حيوان در نظر گرفته شوند.  

 – در فضاهای بسته بايد کنترل عوامل محيطی مانند سرما، گرما، نور و رطوبت به آسانی ممکن باشد و ب

از ورود موجودات موذی جلوگيری شود. همچنين تامين مواد غذايی و آب و در صورت نياز دارو و فعاليت 

های آزمايشی مسير باشد. قفس ها بايد به شکلی طراحی شده باشند که آسايش حيوان تامين گردد و قابل 

ضدعفونی باشد. ديوارها و کف و ساير بخش های ساختمان نيز بايد قابل شستشو و ضدعفونی باشند و 

مقاومت الزم را برای گونه خاص حيوانی داشته باشند.  

تهويه کامل و کافی و همچنين تخليه فضوالت حيوانات به خوبی انجام گردد به نحوی که بوهای آزار دهنده 

و گازهای مضر مانند آمونياک در محل وجود نداشته باشند.  

روشنايی و رنگ آميزی محل نيز بايد مناسب باشد و ذخاير غذا و آب نيز به ميزان کافی موجود باشد.  

از مواد ضدعفونی کننده، خوشبوکننده و حشره کش استاندارد بايد استفاده شود به نحوی که برای حيوانات و 

همچنين روند پژوهش اثر نامطلوب به جا نگذارد.  

 در صداهای اضافی نيز باعث آزار حيوانات می شود و بايد از ايجاد آن پرهيز شود. همچنين تراکم قفس ها

و همچنين نوع مطالعه متفاوت و اتاق ويا تراکم حيوانات در قفس بايد بر اساس نحوه زندگی و اندازه حيوان 

مورد تاييد مسئول باشد.  

نحوه چيدن قفس ها و طراحی اتاق بايد به شکلی باشد که حرکت مراقبين و محققين و مشاهده حيوانات به 

سادگی امکان پذير باشد.  
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- نيروهای اجرايی شاغل  3
(بايد زير نظر يک دامپزشک متخصص تمامی موارد بهداشتی زير کنترل شوند و روزانه گزارش کنترل 

موارد زير به اطالع و تاييد او برسد).  

 – اين افراد بايد آموزش های الزم را در مورد نحوه زندگی، سالمت و بيماری حيوان و نيازهای الف

رفتاری و اجتماعی آنها ديده باشند. بسته به نوع حيوان و نوع پژوهش تربيت اين افراد متفاوت است ولی با 

،  اين حال آموزشهای عمومی برای اين افراد الزم است تا از فعاليت های فيزيولوژيک مانند نيازهای غذا

آب، وضعيت آبستنی و شيردهی، تهويه، دفع مدفوع و ادرار، تغييرات رفتاری، نحوه زندگی (انفرادی، 

اجتماعی، شکارچی بودن) و رفتار حيوان مطلع باشد.  

 – کارکنان محل نگهداری حيوانات بايد آموزش هايی در ارتباط با بيماريهای مشترک انسان و حيوانات ب

مورد مطالعه و روش های جلوگيری از انتقال اين بيماری ها را بدانند. همچنين الزم است که لباس، دستکش 

، چکمه، ماسک و ساير امکانات حفاظتی الزم را برای حفظ سالمت خود داشته باشند.  

برخی وسايل خاص مانند دستکش های مخصوص کار با جوندگان نيز بايد فراهم باشد. نوع خطر هر حيوان 

(چنگ زدن، گاز گرفتن، نيش زدن و غيره) بايد برای کارکنان کامًال آموزش داده شود تا در حفاظت خود 

مورد استفاده قرار دهند.  

 – کارکنان بخش نگهداری حيوانات و آزمايشگاه پژوهش بايد آگاهی نسبت به اهميت موضوع پژوهش و ج

اهميت و نقش آنها در حفظ سالمت حيوان و در نتيجه صحت مطالعه داشته باشند.  

- محققين و پژوهشگران  4
پروژه طراحی شده بايد توسط شورای پژوهشی مرکز از نظر رعايت شرايط و مقررات مذکور مورد 

  :بررسی قرار گيرد. اين موارد عبارتند از

انتخاب صحيح گونه حيوان برای مطالعه خاص   -

 استفاده از حداقل ممکن حيوان برای مطالعه  -

ضرورت استفاده از حيوانات آزمايشگاهی برای مطالعه و عدم امکان جايگزينی آن با نرم افزارهای  -

 کامپيوتری و استفاده از تجارب ديگران 

آموزش الزم محققين برای شناخت زندگی و شرايط فيزيولوژيک حيوان (تغذيه، سالمت، بيماری،  -

 ناراحتی و درد و ساير تغييرات فيزيولوژيک و پاتولوژيک حيوان) 

 آموزش اختصاصی در مورد گونه های خاص مورد استفاده  -

 اطالعات الزم در مورد تاثير شرايط محيطی بر نتايج آزمايش  -

عدم استفاده از حيوانات بيمار در آزمايش   -

 


