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حال ،ایي هَجَدات ّزچٌذ کاهالً قادر بِ احساس بسیاری حاالت ًاخَضایٌذ در حیي اًجام اقنذاهات علونی
هیباضٌذ ،لیکي قادر بِ تصوین گیزی آگاّاًِ بزای ضزکت یا عذم ضزکت در ایي اهنَر ًونَدُ ٍ در هقابن
اقذاهات پژٍّطگز قادر بنِ دفناا اس حقنَو خنَد ًیسنتٌذ .یکنی اس راُّنای حواینت اس حقنَو حیَاًنات
آسهایطگاّی ،آهَسش پژٍّطگزاى در هَرد ًحَُ صحیح کار با حیَاًات آسهایطگاّی است کِ بزای ایني

دریافت4930/20/02 :
آخزین اصالحها4930/20/43 :
پذیزش4930/20/00 :

هٌظَر ًیاس بِ تذٍیي راٌّوای جاهعی هی باضذ .با عٌایت بِ خالء هَجَد در ایي سهیٌِ ،پژٍّص حاضز بِ
قصذ تذٍیي راٌّوای هذکَر ضک گزفت.
مواه و روشها :ساختار پژٍّص حاضز هوتٌی بز ساختار پژٍّص کیفی در سیستنّای بْذاضتی بنَدُ
ٍ اساساً بز پایِ تکٌیک تطکی گزٍّْای ًظامهٌذ هتخصصاى ٍ ایجاد ارتواط ساختاریافتِ بِ رٍش دلفی
صَرت گزفت .بزای ایي هٌظَر کلیِ اصَل ٍ قَاعذ هستٌذ هَجَد در کنار بنا حیَاًنات آسهایطنگاّی در
کطَر جوع بٌذی ضذُ ٍ سپس با هقایسِ ٍ تلفیق آًْا با کذّای اخالقی کار با حیَاًنات آسهایطنگاّی در
سایز کطَرّا ،پیصًَیس اٍلیِای تْیِ گزدیذ .پیصًَیس هذکَر تا سهاى رسیذى بِ حذاکثز ّوگزایی در
بیي صاحوٌظزاى ،هَرد بزرسی قزار گزفت.
نفایجً :تایج ایي پژٍّص بز پایِ ساختار تحقیق رٍایی ارائِ ضذُ ٍ ًْایتاً ًسخِ ًْایی «راٌّوای جناهع
هزاقوت ٍ استفادُ اس حیَاًات آسهایطگاّی» حسب ًتایج هطالعِ ،تْیِ ٍ بِ پیَست ًَضتار حاضز ارائِ
گزدیذ.
نفیجهگیری :با عٌایت بِ خالء هَجَد در سهیٌِ اصَل اخالقی صحیح کار بنا حیَاًنات آسهایطنگاّی در
کطَر ،هجوَعِ هذکَر هی تَاًذ بِ عٌَاى هزجعی بزای آهَسش کار با حیَاًنات آسهایطنگاّی در کطنَر
هَرد استفادُ قزار گیزد.
واژگان کلیدی :کویتِ اخالقی ،کذّای اخالقی ،اصَل اخالقی ،رفناُ حیَاًنات ،آهنَسش کنار بنا حیَاًنات
آسهایطگاّی
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مقدمه و هدف :استفادُ اس حیَاًات در علنً ،قص عظیوی در پیطزفت داًص بطزی داضتِ است .با ایني
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مقدمه

دس عول سبسیخ دانؾ ثـش  ،اػشفبد اص حیوانبر

آصمبیـگبهی ،ػبص و وبسهب نؾبسسی و آموصؿی میثبؿذ

آصمبیـگبهی نمؾ فؾیمی دس دسن ػبخشبس و فملىشد

وبس ثب حیوانبر

ثذ انؼب و ػبیش موػودار صنذ  ،دیـگیش

( .)8 ,7هشچیذ دػشوسایقملهب
آصمبیـگبهی دس ػغح ػهبنی داسا

و دسمب

یه لبیت ولی

ثیمبسیهب ،و سوییذ مواد ثیویوطیه داؿشه اػز (1و .)2این

میثبؿیذ ( ،)5ییىن هش یه اص وـوسهب ثب فیبیز ثه

امش مخشق گونههب حیوانی خبكی نجود و دس حمیمز

ممشضیبر داخلی خود میؼمله امىبنبر صیشػبخشی،

هش گونۀ حیوانی وه سوػظ انؼب ػهز اػشفبد دس فلم

اكول مزهجی ،دیؾػبخشهب

فشهیگی و  ...الذا ثه

ثه وبس گشفشه میؿود ،دس للمشو «حیوانبر آصمبیـگبهی»

سذوین آئیننبمههب اخاللی وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی

دس

مشیبػت ثب ؿشایظ وـوس خود نمود انذ وه ثه كوسر

سوػقه سوؽهب ػبیگضین ،مشأػفبنه اػشفبد اص حیوانبر

«لبنو » دس ثبالسشین مشاػـ سػمی وـوسهب

مشثوعه

دس امش سذسیغ و دظوهؾ هیوص موضوفی غیش لبثل

سلویت ؿذ اػز ( .)4این آئیننبمههب ثه موضوؿ

اػشیبة ثود و سخمین صد میؿود وه امشوص حذود

اخالق ثه فیوا یه موضوؿ كشفبً فشامبد نؾش نذاؿشه،

محؼوة میگشدد .ثب وػود دیـشفزهب

 %10اص ول دظوهؾهب

فشاوا

ثلىه دس حمیمز سىییه كحیح دظوهؾ ثش سو

صیؼز-دضؿىی ثش سو

حیوانبر آصمبیـگبهی كوسر میگیشد ( .)3سحمیمبر
ثقمل آمذ دس فشكههب

اخیش نـب

آصمبیـگبهی سا نیض ثیب نمود و ثذییوػیله موػت ثهجود
نشبیغ حبكل اص دظوهؾهب نیض ؿذ انذ.

داد اػز وه

ثؼیبس اص این حیوانبر اص نؾش سىبملی موػودار ثؼیبس
دیـشفشها

حیوا

ثب این حبل ،هیوص لبنو

هؼشیذ وه هشچیذ ثب لیمز انذن دس اخشیبس

ػبمـ و وبسآمذ

ثشا

نؾبسر اخاللی دس وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی دس
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دظوهؾ لشاس میگیشنذ ،ییىن واػذ ػیؼشم فلجی ثؼیبس

وـوس مب ؿىل نگشفشه اػز و مغبیقبر ثقمل آمذ نـب

سىبمل یبفشها ثود و لبدس ثه احؼبع دسد ،اضغشاة و

داد اػز وه وضقیز وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی دس

نؼجز ثه آییذ  ،و ػبیش

ػهبنی فبكله

نگشانی ،وحـزصدگی ،نبامیذ

وـوس میبػت نجود و ثب اػشبنذاسدهب

حبالر نبخوؿآییذ میثبؿیذ ( )1و ثضسگششین مقضل

داسد ( .)11-9 ,7 ,4این موضوؿ هشچیذ دس ؽبهش موػت

موػود دس دسن آنهب این اػز وه لبدس ثه ثیب چیین

سؼهیل دس اػشا

دظوهؾهب میؿود ،ییىن امشوص دس

احؼبػبسی نیؼشیذ .این حمبیك انؼب سا ثب یه ػؤال مهم

ػغح ثینایمللی موسد لجول نیؼز و موضوؿ نجود لبنو

مواػه میػبصد :ثه كشف اییىه یه موػود صنذ  ،یه

ػبمـ وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی دس وـوس و نیض فذ

حیوا اػز ،یب لبدس ثه سفىش یب كحجز وشد نیؼز ،آیب

سضمین ثش سفبیز اكول اخاللی دس وبس ثب حیوانبر

مب اػبص داسیم هش آنچه میخواهیم دس موسد او انؼب

آصمبیـگبهی میسوانذ كحز اخاللی دظوهؾهب فلمی

دهیم؟

ثقمل آمذ سا خذؿهداس نمبیذ ( .)12ثش این اػبع،
ضشوسر اػشا

ثش این اػبع ػبمقه فلمی ػهبنی موضوؿ حموق

یه دظوهؾ ػبمـ دس ساثغه ثب

حیوانبر آصمبیـگبهی و سفبیز اخالق دس وبس ثب آنهب سا

دػشوسایقملهب ػبس وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی دس

ثه كوسر ػذّ موسد سوػه لشاس داد و این مهم سا اص

وـوس و ممبیؼه این دػشوسایقملهب ثب اػشبنذاسدهب

ثه فیوا «ومیشه اخاللی» وه دس لبیت

ػهبنی ثه میؾوس سذوین یه دػشوسایقمل ػبمـ ،اص ػو

عشیك ػبخشبس

وویل و مذافـ حموق حیوانبر موسد اػشفبد دس دظوهؾ

ومیشه وـوس

یب سذسیغ فمل میویذ ،ثه اػشا میسػبنذ ( .)7-4ومیشه

وـوس دیذ ؿذ .مشقبلجبً دظوهؾ حبضش ثب هذف سذوین

وؽبیف نؾبسسی خود نیبصمیذ

اص حیوانبر

اخاللی ثشا
مؼموفها

انؼب

اص دػشوسایقملهب

اخالق دس دظوهؾهب

اكول اخاللی مشالجز و اػشفبد

وبس ثب حیوانبر

فلو دضؿىی

آصمبیـگبهی دس دظوهؾهب فلو دضؿىی وـوس ثش دبیه
2
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سیاٍش احوذی ًَربخص ٍ ّوکاراى

ثشسػی دس فیوا و خالكه ممبالر دس دبیگب نمبیه

ػبخشبس سحمیك سوایی كوسر گشفز.

ػهز ولیذ واط هب

PubMed

روش کار

مشغیشهب فمذ دس مغبیقه حبضش وه دس سذوین اكول

2

نویؼیذگب ممبیه ثه .Iran

ؿیبخشه ؿذنذ فجبسسیذ اص )1 :اكول ملوّة فقلی ػهز

ثشسػی اییششنشی سوػظ موسوس ػؼشؼو گوگل ػهز

وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی دس وـوس؛  )2اػشبنذاسدهب

یبفز سمب مواسد افم اص نمبیه ؿذ دس دبیگب هب فلمی

فقلی دس ػغح ػهبنی؛  )3امىبنبر موػود دس ػبص و

و مواسد نمبیه نـذ  ،حؼت «نب مشاوض» وه دس آنهب اص

وبس دظوهـی وـوس ثشا اػشا كحیح و فملی اكول
مزووس ،اػشا

animals؛

animal

rights + Islam؛ »animals + Islam؛ ضمن سیؾیم واثؼشگی

اخاللی وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی دس وـوس دخیل

وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی .ثشا

animals«:

laboratory animals + ethics؛ + ethics

،laboratory

حیوانبر آصمبیـگبهی اػشفبد میؿود .و همچیین ثب

مغبیقه مشغیشهب

اػشفبد اص فملگشهب

دظوهؾ حبضش دس  3ثخؾ موسد سوػه

ػؼشؼو

لشاس گشفز :ایف) ػمـآوس اكول دشاویذ اخاللی وبس

" " و  +مشثوط ثه موسوس

فوقایزوش و حؼت ولیذواط هب  :حیوانبر

آصمبیـگبهی ،وذهب

اخاللی ،اكول اخاللی ،اخالق

دظوهؾ" ،حموق حیوانبر" " +اػال "" ،وذهب

ثب حیوانبر آصمبیـگبهی دس وـوس ثه میؾوس وؼت

اخاللی"

نگشؽ دس موسد مشغیش نخؼز فوقایزوش؛ ة)ػمـآوس

+

"حیوانبر

آصمبیـگبهی"،

"اكول

اػشبنذاسدهب ػهبنی وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی ػهز

اخاللی" " +حیوانبر آصمبیـگبهی"" ،نؾب اخاللی"

مغبیقه سغجیمی ثین دو مشغیش دیؾگفشه ثه میؾوس دسن

آصمبیـگبهی"" ،اخالق دظوهؾ" " +حیوانبر

" +حیوانبر آصمبیـگبهی"" ،اخالق" " +حیوانبر

وؼت نگشؽ دس موسد مشغیش دو فوقایزوش؛ ح) انؼب
میضا

آصمبیـگبهی"،

همخوانی ؿشایظ اخاللی وبس ثب حیوانبر

سهیه دیؾنویغ «ساهیمب

ػهبنی مشقبلجبً

ػبمـ مشالجز و اػشفبد اص

اػشقال اص مشاػـ مشثوعه (میؼمله ومیشه وـوس

حیوانبر آصمبیـگبهی»؛ ر) نؾشػیؼی اص مشخللب و
كبحجیؾشا

وـوس ثه میؾوس ؿیبخز مشغیش ػو

فوقایزوش .دس دبیب حؼت سؼضیه و سحلیل محشواییِ
نؾشػیؼیهب
«ساهیمب

اخالق دس دظوهؾهب

ایمیل ،سلفن ،فبوغ ،نبمه ،یب مشاػقه حضوس

1

ثشا

ثقمل آمذ  ،نؼخه نهبیی دیـیهبد
ػبمـ مشالجز و اػشفبد

اص حیوانبر

سو

حیوانبر آصمبیـگبهی ،ثه

ثشسػی اكول اخاللی آنهب الذا ؿذ .مقیبس انشخبة
وـوسهب ثش اػبع میضا وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی دس

ضواثظ اخاللی موػود دظوهؾ ثش

حیوانبر آصمبیـگبهی دس ایشا  ،ثه سوؿهب

مخشلف دس

مغبیقه میبثـ مشثوعه ػهز سقیین وـوسهب میبػت ثشا

كوسر مـشوح ثشسػی میؿود.
ثشا

اسصیبثی اكول اخاللی 3وـوسهب

ساثغه ثب دظوهؾ ثش سو

آصمبیـگبهی» .سهیه گشدیذ .مشاحل فوق دس ادامه ثه
ػمـآوس

فلو دضؿىی) ثب اػشفبد اص

این وـوسهب ،سـبثه نوؿ حیوانبر آصمبیـگبهی فمذ

صیش

موسد اػشفبد دس آنهب ثب نوؿ حیوانبر آصمبیـگبهی فمذ

الذا گشدیذ:

موسد اػشفبد دس ایشا  ،میضا سفبیز اخالق دس وبس ثب

ػؼشؼو دس دبیگب اعالفبر فلمی  www.sid.irػهز

حیوانبر آصمبیـگبهی دس وـوسهب

ولیذ واط هب  :حیوانبر آصمبیـگبهی ،اخالق+حیوانبر

مزووس و وػود

سیبػت میغمی ثین ؿشایظ وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی

آصمبیـگبهی،اخالق+حیوانبر ،اػال (+حموق) حیوانبر،

دس وـوسهب

فمه(+حموق) حیوانبر ،مزهت(+حموق) حیوانبر.

مشثوعه ثب ؿشایظ موػود دس وـوسمب ،
2

- Content Analysis

- Affiliation
- Ethical codes

3

1
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آصمبیـگبهی دس وـوس ثب اػشبنذاسدهب

آصمبیـگبهی".

"ومیشه

اخاللی"

+

"حیوانبر
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سأطیش آموص هب دییی دس لوانین حمبیز اص حیوانبر دس

كبحجیؾشا مخشلف ،سب صمب نیل ثه حذاوظش همگشایی

این وـوسهب ،میضا انؼؼب نؾب اخاللی وبس ثب حیوانبر

ثین نؾشار ادامه داد ؿذ و نهبیشبً حؼت مواسد واػذ

آصمبیـگبهی دس این وـوسهب ،میضا دػششػی ثه میبثـ و

ثیـششین همگشایی ،نؼخه نهبیی «ساهیمب ػبمـ مشالجز

مشو این وـوسهب (حؼت صثب سػمی وـوس و امىب

و اػشفبد اص حیوانبر آصمبیـگبهی» سذوین گشدیذ.

دػششػی آصاد ثه مشو مشثوط ثه اكول اخاللی وبس ثب
نفایج

حیوانبر آصمبیـگبهی دس وـوس مزووس) و گؼشش

موضوؿ ممبیؼه آمبس

ػغشافیبیی فملىشد لبنو موضوفه دس وـوس مزووس ثود

موػود دس دظوهؾ حبضش ثود؛ چشا وه ثب فیبیز ثه اییىه

( .)13دغ اص انشخبة وـوس(هب ) مشیبػت ،ثه سهیه مشن
اكول اخاللی و نؾب نبمه دظوهؾهب

اكول اخاللی ملوة وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی دس

حیوانبر

وـوس ثؼیبس مخشلش ثودنذ و دس ممبثل لوانین ملوة

آصمبیـگبهی دس آ (هب) الذا گشدیذ و ػذغ ثب فیبیز ثه
ؽشافزهب

ثینایمللی ثؼیبس گؼششد و دلیك و داسا ضمبئم فشاوانی

ثشگشدا این اكول ( ،)14ثه ثشگشدا دلیك

ثودنذ ،امىب ممبیؼه آمبس ومّی ثین این دو فمالً وػود

اكول اخاللی وـوس(هب ) میشخت ثه صثب فبسػی الذا
گشدیذ .ػذغ ثب سلفیك وذهب
ثب وذهب
«ساهیمب

نذاؿز .اص ػو

اخاللی موػود دس ایشا

اخاللی ،نؾبسر ،و گضاسؽدهی دس وـوس وػود نذاؿشه،

اص حیوانبر

یزا اعالفی اص ػضئیبر اػشفبد اص حیوانبر آصمبیـگبهی،

آصمبیـگبهی» سهیه گشدیذ.
سقیین كبحجیؾشا مذفو ثشا

میضا سخلفّبر دظوهـی دس این صمییه و سأطیش اكول

ؿشوز دس ػلؼبر

اخاللی ملوة موػود ثش وضقیز وبس ثب حیوانبر
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گشوهی و نـؼز مـوسسی ثب ثشسػی ممبالسی ،نؾشػیؼی

آصمبیـگبهی موػود نجود .ثویظ موضوؿ سفب حیوانبر

اص كبحجیؾشا  ،و ثه سوؽ «گلویه ثشفی» كوسر گشفز.

آصمبیـگبهی موسد اػشفبد دس دظوهؾهب -وه ثه فیوا

سوال ثشگضاس ػلؼبر ثش اػبع سىییه دیفی 1ثه فیوا
سىییه سـىیل گشوههب

نؾب میذ مشخللب

2

ثبصد نهبیی لوانین اخاللی وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی

و ایؼبد

ؿیبخشه میؿود -دس حبل حبضش ثه كوسر سػمی موسد

اسسجبط ػبخشبسیبفشه 3ثین آنهب انؼب ؿذ ( )17-15و
كبحجیؾشا مذفو ثه سوؽ ػبصمب یبفشه (ػیؼشمبسیه)
ثه ثشسػی مفبد دیؾنویغ «ساهیمب

دیگش مشأػفبنه دس صمب انؼب دظوهؾ

حبضش ،هیچگونه ػبص و وبس سػمی و میؼؼم سلویت

اخاللی وـوس(هب ) میشخت ،دیؾنویغ
ػبمـ مشالجز و اػشفبد

ومّی یىی اص دؿواس هب

اسصیبثی لشاس نگشفشه و اص این حیض نیض داد ا

4

ثشا

ممبیؼه دس دػششع نجود .یزا اػبع سحمیك حبضش الػش

ػبمـ مشالجز و

ثش دبیه دظوهؾ ویفی و ثب ػبخشبس سحمیك سوایی

اػشفبد اص حیوانبر آصمبیـگبهی» دشداخشیذ.

( )narrative studyثیب نهبد ؿذ وه امىب ثشسػی سفبوسهب

ثیذهب مخشلف دیؾنویغ «ساهیمب ػبمـ مشالجز و

آمبس ومّی مشذاول دس آ وػود نذاؿز.

اػشفبد اص حیوانبر آصمبیـگبهی» عجك ضواثظ سوؽ

حؼت ثشسػیهب ثقمل آمذ  ،سیهب یه مشػـ اػشایی

دیفی ،عی چیذ دوس 5موسد اسصیبثی و نؾشػیؼی لشاس

و سػمی دس وـوس ،موضوؿ اكول وبس ثب حیوانبر

داد ؿذ .دس دبیب هش دوس نؾشار اسائه ؿذ ػمـآوس

آصمبیـگبهی سا سحز فیوا «ساهیمب

گشدیذ و حؼت ضواثظ سوؽ دیفی موسد ثشسػی و

اخاللی دظوهؾ

ثش حیوانبر آصمبیـگبهی» ثه عوس اخشلبس دوؿؾ داد

ثحض و سجبدل نؾش مؼذد لشاس گشفز .دس هش موسد،

ثود و سقذاد محذود

ثشسػی و سجبدل نؾش دس ساثغه ثب نؾشار اسائه ؿذ سوػظ

اص دانـگب هب

فلو دضؿىی نیض

این ػیذ و/یب چه ییؼز سهیه ؿذ اص آ سا دس سبسنمب

1

- Delphi Method
- Structured panel of experts
3
- Structured communication techniques
4
- Systematic
5
- Round

سػمی خود لشاس داد و ثه آ اسػبؿ نمود ثودنذ.

2

4

Archive of SID
سیاٍش احوذی ًَربخص ٍ ّوکاراى

همچیین حؼت ثشسػیهب ثقمل آمذ  ،مـخق ؿذ

وـوسمب  ،ثؼیبس دشهضییه و دس ووسب مذر فمالً نبممىن

سخللی و  4سؿشه دس

میثبؿذ .دس ساثغه ثب اسحبدیه اسودب ،اكول اخاللی وبس

ممغـ وبسؿیبػی اسؿذ دس صیش گشو وصاسر ثهذاؿز،

ثب حیوانبر آصمبیـگبهی سوػظ دبسیمب اسودب سلویت

ػشفلل «اخالق

ؿذ  ،مخشق وـوس اسودبیی خبكی نیؼز و للمشو

دظوهؾ دس وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی» ثودنذ .دس

ػشصمییی وػیقی سا ؿبمل میؿود و لوانین مزووس سب

سخللی ،واحذ سوؽ

و ویشایؾ لشاس گشفشهانذ

وه  13سؿشه دس ممغـ دوشش
دسمب

و آموصؽ دضؿىی داسا

موسد  7سؿشه دس ممغـ دوشش

ویو

سحمیك و/یب وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی یبفشه ؿذ.

( .)20مغبیقبر ثقمل آمذ نـب داد وه ثب فیبیز ثه

ضمن ثشسػی اییششنشی دس دبیگب اعالفبر فلمی
www.sid.ir

حؼت ولیذ واط هب

ثبسهب موسد ثبصنگش

دسػبر مخشلف سوانبییهب
وـوسهب

اسائه ؿذ  ،سقذاد 24

الشلبد

و اػشایی

این حوص  ،اكول مضثوس ثه نحو

وضـ

ممبیه یبفشه ؿذ وه نهبیشبً حؼت ضواثظ دظوهؾ حبضش،

ؿذ انذ وه وـوسهب مخشلف ثشوانیذ آنهب سا ثه اػشا دس

 10ممبیه موسد اػشفبد لشاس گشفشیذ .ػبیش ثشسػیهب

آوسنذ ،ثب این حبل سمهیذاسی دس وضـ این اكول دس نؾش

اییششنشی موػت حلول سقذاد ثؼیبس صیبد

گشفشه ؿذ وه وـوسهب

نشبیغ غیش

ثب سوا ثیـشش ،ثشوانیذ حؼت

مشسجظ ؿذ وه نهبیشبً  1711موسد مغلت اص ثین آنهب موسد

لذسر اػشایی خود اػشبنذاسدهب

ثشسػی و اػشخشاع اعالفبر لشاس گشفشیذ .اص ثشسػی دس

اضبفه نمبییذ .دس ثشسػی وـوسهب اػالمی نؾیش سشویه،

دبیگب  ،PubMedكشفبً یه موسد ممبیه ( )18حبكل ؿذ.

فشثؼشب  ،مبیض  ،امبسار مشحذ فشثی و ملش ،مشن

دس مؼموؿ مغبیقه میبثـ مزووس نـب داد وه وضقیز

ػبمقی وه ثه صثب انگلیؼی دس ساثغه ثب وبس ثب حیوانبر

وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی دس ایشا مغلوة نیؼز و

آصمبیـگبهی نگبؿشه ؿذ ثبؿذ ،یبفز نـذ .یزا ثش دبیۀ

داسد ( )10 ,9 ,7 ,4و ضمیبً

مخشلف و

نیبص ثه اكالحبر ػذّ

مغبیقبر انؼب ؿذ دس موسد وـوسهب

و

نؾشخواهی اص مشخللب امش ثه نؾش سػیذ وه اكول

اص حیوانبر آصمبیـگبهی ثب

اخاللی وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی دس اسحبدیه اسودب

ضواثظ اخاللی وبس ثب حیوانبر آؿیبیی نذاؿشه ( )4و یب

ػبصگبس

مغبیقه حبضش داؿشه و

سوػهی ثه سفبیز این ضواثظ نذاسنذ (.)19

امىب

وبسویب

مشاوض نگهذاس

دس ادامه ثشسػیهب

ثیـشش

ثب نیبصهب

سلفیك آنهب ثب ؿشایظ موػود ػهز سذوین

مغبیقه سغجیمی دس دظوهؾ

دیؾنویغ «ساهیمب ػبمـ مشالجز و اػشفبد اص حیوانبر

حبضش ،ػبخشبس ومیشههب اخاللی دس چیذ وـوس میشخت

آصمبیـگبهی» وػود داسد .مشقبلجبً اكول اخاللی یبفشه

و اكول اخاللی وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی حؼت

ؿذ اص میبثـ داخلی اسائه ؿذ دس مؼموفه حبضش -

مضثوس ( )27-20موسد ثشسػی لشاس

ؿبمل میبثـ فلمی و مزهجی -ثب اكول اخاللی میشخت

گشفز .مغبثك ثشسػی آمبس ثقمل آمذ دس ػبل ،2005

خبسػی سلفیك ؿذ و ضمن مشاػقه ثه ػبیش میبثـ ریشثظ

لوانین وـوسهب

ایبالر مشحذ آمشیىب ،اسحبدیه اسودب و انگلؼشب داسا

( )37-28دس مواسد یضو  ،دیؾنویغ «ساهیمب

ثیـششین ممذاس اػشفبد اص حیوانبر آصمبیـگبهی دس

مشالجز و اػشفبد اص حیوانبر آصمبیـگبهی» سهیه گشدیذ.

دظوهـی خود ثود انذ ( .)13ثب این حبل،

ثیذهب مخشلف دیؾنویغ مزووس عی  4ػلؼه فـشد و

عشحهب

ػبمـ

ثشسػی لوانین ایبالر مشحذ  ،وبنبدا ،اػششاییب و انگلؼشب

حؼت ضواثظ سوؽ دیفی موسد ثشسػی و سجبدل نؾش

نـب داد وه این لوانین ثه دییل لذمز سبسیخی صیبد (دس

كبحجیؾشا لشاس گشفز .نهبیشبً نؼخه نهبیی دیـیهبد

موسد انگلؼشب ثیؾ اص  130ػبل) ،ثش دبیۀ ثؼششهبیی

«ساهیمب

عشاحی ؿذ و دس حبل اػشا هؼشیذ وه ایؼبد ثؼششهب

آصمبیـگبهی» سذوین گشدیذ وه دس حبل حبضش سوػظ

مزووس ثشا آغبص وبس یه ػبصووبس نؾبسسی وبسآمذ دس

ومیشه وـوس اخالق دس دظوهؾهب فلو دضؿىی دس
5

ػبمـ مشالجز و اػشفبد

اص حیوانبر
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مـخق ؿذ اػز وه ثؼیبس

اص دظوهـگشا

ثبالسش

سا ثه آنهب

Archive of SID
راٌّوای جاهع هزاقوت ٍ استفادُ اس حیَاًات آسهایطگاّی

دػز انشـبس میثبؿذ .سوضیح اییىه ثشا
ساهیمب

دظوهـگش میسوانذ ثذو سوػه ثه سونذ مزووس ،همچیب

اػشفبد اص

اص ساهیمب حبضش اػشفبد نمبیذ.

مزووس ،ثهشش اػز دظوهؾ حؼت سونذ

ػبخشبسیبفشها (سلویش  )1سذوین گشدد؛ ثب این حبل ،دس
كوسر فذ

وػود ومیشه اخاللی دس یه مشوض،
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تصویر  .1روند شماتیک طراحی تا اجرای یک پروژ حسب ضوابط مجموعه حاضر

بحث و نفیجهگیری

دس دظوهؾ حبضش نؼجز ثه ػمـآوس

صمییه ثود  ،ییىن اص ػهبر مشقذد دچبس وبػشی میثبؿذ.

وذهب

اخاللی موػود دس وـوس و سلفیك آنهب ثب وذهب اخاللی

اص نؾش ؽبهش  ،ساهیمب

خبسػی میشخت الذا گشدیذ و دیؾنویغ «ساهیمب

اص  2كفحه ،لبدس ثه اسائه ثؼیبس

ػبمـ مشالجز و اػشفبد اص حیوانبر آصمبیـگبهی» سهیه

حیوانبر آصمبیـگبهی نجود اػز .همچیین اص یحبػ

ؿذ .ثب انؼب نـؼزهب مـوسسی ثش اػبع سىییه دیفی

محشوایی وبػشیهب مشقذد دس ساهیمب مزووس ثه نؾش

نؼجز ثه اسصیبثی دیؾنویغ اوییه الذا گشدیذ و نؼخه

میسػذ؛ ثشا مظبل سقشیف دلیمی ثشا ولمبر خبف ثه

ػبمـ مشالجز و اػشفبد اص حیوانبر

وبس سفشه دس این ساهیمب اسائه نـذ اػز .ثه فیوا مظبل،

نهبیی «ساهیمب

آصمبیـگبهی» سذوین گشدیذ.
ثشسػی ممبیؼها

«ساهیمب

اص ػضئیبر وبس ثب

صمبنی وه كحجز اص «گونه حیوانی» یب «حیوا
اخاللی دظوهؾ ثش

حیوانبر آصمبیـگبهی» ثب اػشبنذاسدهب
داد وه هشچیذ ساهیمب

مزووس دس ممیبع انذوی ثیؾ

آصمبیـگبهی» ثه میب آمذ اػز ،دلیمبً مـخق نیؼز
وه وذامیه اص انواؿ حیوانبر موسد سوػه ساهیمب

ثینایمللی نـب

مزووس میثبؿذ؟ همچیین ثه فیوا مظبل سمؼیمثیذ ثشا

مزووس الذامی اسصنذ دس این
6
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انواؿ دظوهؾهب (مظالً انواؿ ثشگـزنبدزیش ،ثب ؿذر

میسفز وه «ایذ آلگشایی» افشاعی نه سیهب ومىی ثه

خفیف ،و  )...وػود نذاؿشه و ثشا مخبعت چیین سلوس

ثهجود سفب حیوانبر آصمبیـگبهی نىیذ ،ثلىه ثبیقىغ

میؿود وه انؼب یه دظوهؾ ثؼیبس سهبػمی ثش سو

موػجبر اص وبس افشبد وبمل این مؼموفه سا فشاهم آوسد.

حیوا سحز نؾبسر همب لوانییی اػز وه یه دظوهؾ

یزا سلمیم ثش آ ؿذ وه «والقیزهب» فشاسش اص «ایذ آلهب»
دظوهؾ مزووس،

ثؼیبس ومآػیت سا نؾبسر مینمبیذ .ثش این اػبع یضو

لشاس داد ؿود و هذف اص اػشا

سىمیل ساهیمب مزووس وبمالً مـهود اػز.

«وبسثشد ؿذ » آ ثبؿذ و انشؾبس اییىه ثشوا دس مذر

ثشسػی ػبخشبس آموصؿی ثخؾ دضؿىی ،نـب داد وه

چیذ ػبل محذود ثه مولقیز فقلی ثشخی وـوسهب -وه

ػشفلل «اخالق دظوهؾ دس وبس ثب حیوانبر

ثیؾ اص  190ػبل دس این صمییه ػبثمه داسنذ -سػیذ ،اص

آصمبیـگبهی» دس ممبعـ مخشلف دوشش

و وبسؿیبػی

دایش سلمیمگیش هب و سوؽ اػشا

اسؿذ وػود داسد؛ ییىن دس این صمییه سفبوسی ثین
ػبخشبسهب

عشح دوس نگب

داؿشه ؿود .ثب این حبل اص عشف دیگش مشالجز صیبد

ثینایمللی ثب ػبخشبس موػود دس وـوسمب

ثقمل آمذ وه «والـگشایی افشاعی» نیض موػت

ؿذ :دس حمیمز اخالق وبس ثب حیوانبر

چـمدوؿی اص نمبئق موػود نـذ و امىب سفـ نوالق

آصمبیـگبهی ،دس ثقذ ثینایمللی ثه كوسر یه موضوؿ

سا ػلت نیمبیذ و دس حمیمز ثین «ایذ آلهب» و

مـبهذ

«لبنونی» مغشح میثبؿذ وه ػبخشبسهب

«والقیبر» ،سقبدل ؽشیفی ثشلشاس گشدد .یزا هذف

اػشایی ویظ ا

وؽیفه سذوین ،آموصؽ ،اػشا ،و نؾبسر ثش اػشا آ سا

مؼموفه حبضش ،ایؼبد یه چبسچوة اوییه اخاللی ثشا

ثش فهذ داسنذ .ثب این حبل فذ وػود یه ساهیمب

وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی اػز و امیذ ثش آ اػز وه

سػمی اخالق وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی دس وـوس یب
حضوس ػبخشبسهب

فذ

ثب گزؿز صمب  ،ثؼشش دزیشؽ آ

فوقایزوش ،میسوانذ ثحض

یه

ثه فیوا

«آئیننبمه» نیض مهیب گشدیذ و مـبثه ػبیش لوانین اص این

آصمبیـگبهی» سا دچبس دؿواس نمبیذ.

و كبحجیؾشا دس ویشایؾهب ثقذ سىمیلسش گشدد.

ثشسػیهب ممبالسی ثقمل آمذ نـب داد وه وضقیز

نىشه دو این وه اص آنؼب وه هذف مؼموفه حبضش

نبمیبػت وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی وه دس

وبس ثب حیوانبر

دظوهؾهب

سذوین اكول اػبػی الص

لجلی ثه طجز سػیذ اػز ،دس سغبثك ثب

آصمبیـگبهی ثود ،یزا دس این مؼبل ،امىب دشداخشن ثه

فشضیبر اوییه دظوهؾ حبضش میثبؿذ .دس ساثغه ثب
مغبیقه ممبیؼها

ثشا

ػضئیبر و سوؽهب

اػشا

این لوانین دس گونههب

ثب لوانین ثینایمللی وبس ثب حیوانبر

مخشلف حیوانبر وػود نذاؿز .یزا ػقی ؿذ مغبیت

آصمبیـگبهی و سذوین مؼموفه حبضش روش چیذ نىشه

مؼموفه حبضش اص ػبمقیز وبفی ثشخوسداس ثبؿیذ و سب

حبئض اهمیز اػز :نخؼز اییىه ثب فیبیز ثه فذ وػود

حذ امىب اص روش مواسد ػضئی و موسد

اػشیبة ؿود

هشگونه ػبخشبس ػبمـ و نؾب میذ وبس ثب حیوانبر

(هشچیذ دس ثشخی مواسد حؼبع وه احشمبل ثبالیی دس

آصمبیـگبهی دس وـوس و همچیین فشاهم نجود ثؼشش

وػود داؿز ،نبگضیش ثه

ثشا
اػشا

موسد خغب

دظوهـگشا

احذاص یه ػبخشبس وبمل و ثی فیت و نمق،

كوسر محذود ثه ثشخی اص ػضئیبر امش نیض دشداخشه

همشا ثود .ثه

دیـیهبد میؿود دس

عشح مزووس ثب مـىالر مشقذد

ؿذ) .یزا ثش دبیۀ چیین ػبخشبس

فیوا مظبل ثب وػود آگبهی مؼشیب نؼجز ثه اكول

آییذ نضدیه ،مشمّم مؼموفه حبضش ثب فیوا ِ دیـیهبد ِ

یه

فملیبسی اػشبنذاسد وبس ثب حیوانبر

ایذ آل وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی و مؤیفههب

«دػشوسایقملهب

ػبخشبس ایذ ال ،ییىن دس فمل ثؼشش میبػجی ثشا

آصمبیـگبهی» سذوین گشدیذ وه دس آ ػضئیبر سوؽ

چیین ػبخشبس ایذ آیی یبفز نـذ و ثیم آ

مخشلف

دیبد ػبص

اػشا
7
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آموصؽ «اخالق دظوهؾ دس وبس ثب حیوانبر

دػز ( ،)38ثب گزؿز صمب و وؼت نؾشار مشخللب
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حیوانبر آصمبیـگبهی ثه عوس وبمل سـشیح گشدد .یزا

مؼبل نمیگیؼذ و ؿبیذ هیوص سب ایؼبد چیین ثؼششهبیی

اگش فشضبً دس مؼموفه حبضش چیین روش میؿود وه

ػبلهب فبكله ثبؿذ .ییىن ثه فمیذ این للم ،حشی نجود

«حیوا دس حین ػشاحی نجبیذ دچبس دسد ؿود» ،ییىن

ثؼششهب فوق نمیسوانذ دس ممبثل اساد ملمم یه انؼب

موسد سأییذ سـخیق دسد ،دیـگیش و

مؼئول خللی ایؼبد نمبیذ .دس حمیمز چیبنچه هش یه اص

ثشسػی ؿیو هب

مخشلف حیوانبر دس این مؼبل

افشاد وه ثه نوفی ثب حیوانبر آصمبیـگبهی ػش و وبس

ػبمـ مزووس

داسنذ خود سا دس ممبثل وػذا خویـشن مؼئول ثذانذ،

مووول میؿود .ثب این حبل سب صمب سذوین  SOPمزووس،

سفبیز حموق یه

دسمب آ دس گونههب

میؼش نجود و این مهم ثه سذوین
ثشا

SOP

نیبص

آنىه مؼموفه حبضش لبثلیز اػشایی داؿشه ثبؿذ،

ثه لو لهشیه و صوس ثشا

حیوا آصمبیـگبهی ثیدفبؿ نیؼز و دظوهـگش ثه خود

دس عول مشن میبثقی ثب فیوا «میبثـ موسد سأییذ» اسائه

خود مؼیش دظوهؾ سا ثه عشیمی عی میویذ وه خود ثش

ؿذ اػز وه الص اػز دظوهـگشا ثه آنهب مشاػقه

وبسؽ نؾبسر و لضبور نمود و ضمن حفؼ سفب و

نمبییذ.

حموق حیوانبر ثه نشبیغ اسصؿمیذ فلمی دػز یبثذ.

نىشه ػو و ثؼیبس مهم اییىه ثه عوس ویظ موضوؿ
تشکر و قدرهانی

«اػشایی نمود » این اكول اص اهمیز ثؼضایی ثشخوسداس
اػز وه مؤیفههب

مشقذد

این ممبیه حبكل ثخـی اص عشح سحمیمبسی سحز

سا میسوا ثش آ مششست

دانؼز .مؤیفههبیی نؾیش ثؼشش فیضیىی (نؾیش سأمین مواد،
اثضاس ،و سؼهیضار وبس اكویی ثب حیوانبر آصمبیـگبهی)؛
نیشو
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مشذویوط

انؼبنی (نؾیش سشثیز مشخللین عشاحی

حمبیز دانـگب فلو

اكول كحیح وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی)؛ ثؼشش

دسمبنی سهشا

افشاد

دوشش وبؽم صنذ دل كمیمبنه

لذسدانی میؿود .همچیین اص ولیه كبحجیؾشا اسػمیذ

موػودار صنذ ) ،ػبص و وبسهب لبنونی و داسا لذسر
یب ػبخشبسهب

دضؿىی و خذمبر ثهذاؿشی

اػشا ؿذ اػز .ثذییوػیله اص اػشبد

گشانمذس ػیبة آلب

مشخلق و غیش مشخلق ثشا حفؼ حشمز حیبر دس
اػشایی (نؾیش لوانین وـوس ثشا

دضؿىی و خذمبر ثهذاؿشی

 1391ثه وذ  91-01-159-18022میثبؿذ وه ثب

وسصیذ  ،وبسگشا مبهش ،دانـؼویب فاللهمیذ ثه یبدگیش
فشهیگی (نؾیش ایؼبد فاللهمیذ

نؾبسر ثش دظوهؾ ثش سو

حیوانبر آصمبیـگبهی»

دسمبنی سهشا (ومیشه اػشایی اسسجبط ثب كیقز) دس ػبل

وبس ثب حیوانبر آصمبیـگبهی ،سىییؼینهب

دس فمو

فیوا «عشاحی و دیبد ػبص

نؾب ومیشههب

ملوة دانـگب فلو

اخاللی

وه دس ػهز دیـجشد دظوهؾ حبضش همىبس

حمبیز اص حیوانبر

نمودنذ،

ػذبػگضاس میگشدد.

ثؼیبس میؼؼم و لذسسمیذ ومیشههب

اخاللی)؛ و ثؼیبس ثؼششهب دیگش وه روش آنهب دس این
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Background and Objective: Using animals in science have had major
contributions in progression of human knowledge. However, this contribution
has been always accompanied with varying degrees of pain and suffering for
these sentient creatures, whom they are completely unable to defend their rights.
In a humane and ethical point of view, we humans are responsible for protecting
them. One of the most important means for protecting laboratory animals (LA)
is to educate researchers according to the highest available ethical and scientific
standards, thus developing the concept of “responsible researching” among the
scientific community. The aim of the current study was to develop a
comprehensive guide for the care and use of LA in the country. This guide is
also aimed to provide a basis for the activity of the animals’ ethics committees
in the country.
Materials and Methods: The current qualitative study was based on a Health
System Research platform and is formed according to the structured
communication technique of experts’ panels based on the Delphi method.
Primarily any available ethical codes of LA research in the country were
collected and integrated. Then, they were compared with the ethical codes of the
selected countries and any necessary modification or update of the primary
codes were performed to prepare a draft of the comprehensive guide.
Results: The draft was evaluated by a selected panel of experts in several
rounds to achieve the maximum convergence between the experts. Results are
presented narratively.
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Conclusion: The final version of the guide is presented along with this paper.
Keywords: Animal ethics committee, Ethical codes, Ethical principles, Animal
welfare, Laboratory animal science education
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