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چکیده

حاضر،  حال در حیوانی وجود دارد. های آزمایشکیفیت تحقیقات و  سازی بهینهقانونی و اخالقی مهمی برای  دالیل علمی،

فان استفاده از حیوانات، بلکه توسط توسط مخال تنها نه مطالعات حیوانی ترجمه پذیریو  تکرارپذیریدر مورد قابلیت  ها نگرانی

متمرکز بودند که  هایی روشتا همین اواخر، بر  تکرارپذیریبرای بهبود  ها تالش. بسیاری از شود می مطرح نیزخود دانشمندان 

است.  شده هنوشتگزارش دهی زیادی  های دستورالعملگزارش مطالعات حیوانی را بهبود بخشید.  توان می ها آناز طریق 

 ریزی برنامه وربرای این منظ -دبخشاست بهبود  شده انجام قبالًکیفیت کاری را که  تواند نمیبهتر  دهی ، گزارشحال بااین

حیوانات باشد که در آن قرار  نگهداری مؤسساتمطالعات حیوانی باید شامل همکاری نزدیک با  ریزی برنامهبهتری الزم است. 

و قبل از آنکه دیر شود  شود می ، نقاط ضعف در پروتکل شناساییترتیب این بهه ممکن انجام شود. است کار از اولین مرحل

مانند تصادفی سازی، کور آزمایش طراحی  «ریاضی»بهبودیافته باید بیشتر از عناصر  ریزی برنامه. تغییرات ایجاد کرد توان می

استاندارد رعایت باید شامل تمرکز بر جزییات عملی مانند  افتهبهبودی ریزی برنامهاین  آماری تمرکز کند. های روشو سازی 

رفاه حیوانات را بهبود ببخشد،  توانند می، و تمامی عواملی که یادگیری، هرگونه نیاز به آموزش و نگهداری حیوانات تأسیسات

 PREPARE (Planning Research and Experimental Procedures on Animals: Recommendations for لیست چکباشد. 

Excellence ) وبرتری سازی بهینهبرای  هایی توصیهآزمایشی بر روی حیوانات:  های روشتحقیقات و  ریزی برنامهبا عنوان کامل 

، قرار دهد تأثیررا تحت  ها آن ها آزمایشلی که ممکن است ئاز همه مسا شان آگاهیو افزایش برای کمک به دانشمندان 

که برای هر امع حاوی اطالعات بیشتر، با پیوندهایی به آخرین منابعی جتوسط صفحات وب  لیست چکن ایاست.  یافته توسعه

 .شود میاست، پشتیبانی  یافته توسعهو  ایجادشدهموضوع در لیست 

 تکرارپذیری، اعتبار، PREPARE، حیوان، تحقیق، آزمایش، دهی ، گزارشریزی برنامه، ها دستورالعمل :هاکلیدواژه



 همقدم

تحقیق یا  ریزی برنامهنگام ه (]1[ پاالیش)جایگزینی، کاهش،  3Rبرای مفهوم  ای گسترده المللی بین پذیرشدر حال حاضر 

 :، وجود داردآزمایشی که ممکن است شامل استفاده از حیوانات یا بافت حیوانی باشد

  غیر حیوانی های روشاستفاده از جایگزینی در صورت امکان با 

 حیوانات به حداقل ممکن که نتیجه معتبری حاصل شود و اهش تعدادک 

  حداکثر رساندن رفاه حیوانات  به قرار گیرند با مورداستفادهمراقبت و استفاده از آن حیوانات که باید  صالحاپاالیش و

 ها دادهکیفیت افزایش و 

 اتحادیه اروپا دستورالعملدر اروپا،  [.2]بخشی از قوانین تحقیقات حیوانی در بسیاری از کشورها است  3Rر حال حاضرد

حیوانات باید اولین  استفاده از [. بنابراین ارزیابی نیاز به3دف نهایی است]که جایگزینی ه کند میبیان  صراحت به  2010/63

 های هگزین، گستره وسیعی از حاضرپیش بالینی باشد. در حال  های آزمایشتحقیقات یا  ریزی برنامههنگام مرحله از فرایند 

 مثال عنوان به)  زیادی مربوط به این موضوع وجود دارد یفراتر از محدوده این مقاله است، اما منابع اطالعاتجایگزینی موجود 

که ممکن توجه شود  شده شناخته هایمتغیرباید به یک لیست طوالنی از  است، ناپذیر اجتناب. اگر استفاده از حیوانات  ([4]

 ای پیچیده، حیوانات افراد آزمایش لوله دهنده تشکیلبرخالف مواد  بگذارد. تأثیر ها آناز  شده آوری جمع های دادهاست بر 

قرار  آن تأثیرکه تحت  هایی روشو خود رفتاری به محیط  های پاسخآرایش ژنتیکی، ترکیب میکروبی، و  ازنظرهستند که 

عوامل فراتر از محدوده این مقاله است، اما اطالعاتی در مورد اثرات این  همه اینبر  سیربر، بازهم .متفاوت هستند ،گیرند می

برای  گذاری هدفجهت قانونی و علمی، دالیل اخالقی خوبی  های انگیزه[(. عالوه بر 5] مثال عنوان به) در دسترس است متغیرها

در تحقیقات پایه در دانشگاه  ویژه بهاین امر  مبتنی بر حیوانات وجود دارد. های آزمایشباالترین کیفیت ممکن در تحقیقات و 

از نتایج تحقیقات خود پاداش و کاربرد استفاده  جای هباست برای انتشار دانش جدید  مهم است، جایی که دانشمندان ممکن

 معموالً، دیگر های گونهحیوانی برای کسب اطالعات بیشتر در مورد  ها آزمایشتحقیقات و  موارد، در بیشتر دریافت کنند.

. شود می، انجام شوند میمدل استفاده  عنوان بهکه  هایی گونه روشن شدن و افزایش اطالعات در مورد خود جای به، ها انسان

 باشد.و تفسیر باید معتبر، قوی و قابل ترجمه  ها آزمایشحاصل از تحقیقات و بنابراین این اثر 

نیاز داریم که در آن محققان برای  فرهنگی تغییربه : ما ند[ خاطرنشان کرد6] Ritskes-Hoitinga & wever که طور همان 

 ،است قرارگرفته مورداستفادهکه و برای رعایت عدالت در مورد حیوانات  که مربوط به بیماران تکرارتولید نتایج معتبر و قابل 

به مطالعات  [ و کامال7ًکافی دشوار است ] اندازه به خود خودی بهاطمینان از ترجمه پذیری . پاداش دریافت کنند

 دقیق از روز اول است تا ریزی برنامهاین امر مستلزم : آید نمیخودکار به دست  طور بهبستگی دارد. کیفیت  شده ریزی برنامه

این، مرکز  در نظر بگیرد. عالوه بر ،گذارد می تأثیرکار بر پاسخ حیوانات به یک روش داخلی و خارجی را که  عوامل تأثیرات

هم برای مقابله با  ، هم برای حفظ ثبات محیط وداشته باشد را در محل نگهداری حیوانات باید تعداد زیادی روش معمول

منظم در یک مرکز نگهداری حیوانات  طور بهاری از دانشمندانی که که ممکن است به وجود آید،. بسیاضطراری شرایط  هرگونه

مرکز نگهداری  . نظرات کارکنان دامپزشکیهستند اطالع بیو ظرافت بسیاری از این عوامل  احتماالً از تعداد کنند نمیکار 



و انجام مطالعات مبتنی بر حیوانات، هم  ریزی برنامهبرای  هایی دستورالعمل در این فرایند نقش اساسی خواهد داشت.حیوانات 

قرار  موردبحثدر باال را در مراحل اولیه  ذکرشدهتا موضوعات  کند میهم به مراکز نگهداری از حیوانات کمک  به دانشمندان و

شاید الزم باشد به دانشمندان یادآوری شود که  وجود دارد. و روش کار در پروتکلهنوز امکان بهبود  که درحالی دهند،

. دانشمندان ممکن است فرض ها آنتیمارهای نه از  شود میاحتماالً از خود حیوانات ناشی  و تغییرات بیشترین منبع تنوع

 طور اینسروکار دارد اما، همیشه ناشی از خود حیوانات  راتو تغیی تنوع با این مسائلنگهداری از حیوانات مرکز این کنند که 

 های موش های سویهرفتاری استانداردی را بر روی  های آزمایشنیست. مطالعات کالسیک توسط کراب و همکارانش که 

 متغیرهایکردند، نشان دادند که چقدر  اندازی راهمختلف  های آزمایشگاهدر  زمان هم طور به از یک نسل خون هم

 های دستورالعملخوشبختانه، نیاز به  [.9،8] ای در نتایج شوند توجه قابل های تفاوتمنجر به  تواند می نشده بینی پیش

 ای فزاینده طور به حاضر حال درحیوانی  های آزمایشانجام  ، زیرا کیفیتشود می تر مشخصو  تر واضحدقیق  شده یریز برنامه

 [(.10،14] مثال عنوان به)  است قرارگرفته موردانتقاد توسط مخالفان تحقیقات حیوانی بلکه توسط خود دانشمندان فقط نه

به یک امر  شدن تبدیل[( در حال 15،16]مثال عنوان به) «نتایج نادرست»و  «اتیتحقیق ضایعات»مانند  استفاده از کلمات قوی

 رایج است.متداول و 

عناصر افزایش تمایل دارند فقط بر دو موضوع تمرکز کنند: مجدد اغلب  تکرارپذیریقابلیت  نرا، ابتکارات برای حل بحمتأسفانه

این مسائل مسلماً مهم هستند و موارد زیر را در میان موارد  [(.17] مثال عنوان بهبهتر )دهی طرح آزمایشی و گزارش  ریاضی

 :شوند میشامل را دیگر 

 )نتایج مثبت دهی )فقط گزارش شاروگیری انتس .1

 رت آماری پایینقد .2

 آماری( داری معنی برای به دست آوردن ها داده کاری دست) P-valueکردن  که .3

 نتایج(به دست آوردن پس از  سازی فرضیه) HARKing. فرایند 4

 کور کردن و صادفی سازیت های شیوهعدم رعایت  .5

[. 18ساخته است ]را تهیه و آماده  ها نگرانیدر مورد این علمی و مقاالت معتبر از منابع  ای مجموعه Norecopaبخش  

و مهم را  لیتکمی بسیاری از مسائل اضافی توانند میآشنا هستند،  انی که با عملکرد یک مرکز نگهداری حیواناتکس، حال بااین

د، اما به همان اندازه برای اعتبار یک آزمایش حیاتی هستند. نتر به چشم بیایمبه این لیست اضافه کنند، که ممکن است ک

 :کرد بندی دستهزیر  های گروهدر  توان میرا  ها این

 تحت بالینی های عفونتنتیکی و ناشی از عوامل داخلی مانند تنوع ژعدم عملکرد فنی صحیح . 1

مجدد حیوانات، محرومیت از غذا  بندی گروه، شرایط قفس، ونقل حمل ناشی از اثرات خارجی مانند عدم عملکرد فنی صحیح. 2

 ها آزمایشانجام مطالعات و  کار وشرخود  و



 نگهداری حیوانات مرکزو سایر خطرات موجود در  خطراتاین  از ای کاهش یا اجتناباضطراری بر های برنامه. نیاز به 3

 

بخشدنمیرابهبودهاآزمایشگزارشدهیاستاندارد

 های گیری نتیجهبحث و و قدرت مقاله کیفیت علمی  ،دهد اجازه مطالعه کنندگان خوب مسلماً مهم است تا بهدهی گزارش 

علوم  که هنگامیجدیدی نیست. موضوع بهتر دهی اصرار بر گزارش  ارزیابی کنند.توسط نویسندگان را  آمده دست به

وی بود، تمرکز در مراحل اولیه بر ر توسعه درحالدر نیمه دوم قرن گذشته  شناسیم میآزمایشگاهی حیوانات به شکلی که امروز 

[ توصیفات 19همکاران ] . در یک مقاله کالسیک، جین اسمیت وبود قرارگرفتهعلمی مقاالت در دهی استاندارد پایین گزارش 

سال  از ،مجله مهم 8در  منتشرشدهمقاله علمی  149را در  ها آنانجام مطالعه مربوط به  های روشحیوانات آزمایشگاهی و 

 طور به نکرده بودنداولیه حیوانات را گزارش ابتدایی و مقاالتی که جزئیات  درصدهای. بررسی کردند 1991تا  1990

اد حیوانات به تعدنیز % از مقاالت 30%(، و 53%، منبع: 71%، وزن: 52%، سن: 28جنسیت:  مثال عنوان به) باالبود ای کننده نگران

%(، دوره نوری 72درصدها حتی برای عوامل محیطی مانند دمای اتاق )این  نکردند. ای اشاره شده انجامدر مطالعات  شده استفاده

 %( باالتر بود.73%( و تعداد حیوانات در هر قفس )89%(، رطوبت نسبی )72)

وضع و شرایط موجود ایجاد رغبت برای بهبود و پیشرفت  جهت 1980 دهه از دهیگزارش نحوه  های دستورالعمل از بسیاری

 خاصی انواع برای شده نوشته های دستورالعمل و هم[( 20-24] مثال عنوان به) عمومی راهنمای هم شامل ها این. اند شده نوشته

 [(.25-28] مثال عنوان به) شود میآزمایش  از

 آن کیفیت تواند نمی است شده انجام قبالً که از یک آزمایشدهی بهتر  است که یک گزارش مهم بسیارنکته  این یادآوری

 را ها آنبفروشد اگر  بیشتری سوخته های کیک دشو موفق است خوب ممکن یک فروشنده. بخشد بهبود را شده انجام آزمایش

برای . داشت نخواهند بهتری طعم و سوخته هستند همچنان ها آن اما ،(باشد خوبی روانشناس او اگر و) کند توصیف خوب

 مطالعات مورد در. دهید تغییر را پخت شرایط یا/و مواد و برگردید آشپزخانه به باید کنید، بهتر را کیک یک اینکه کیفیت

 .دهی گزارش نه طرز کار بستگی دارد، و ریزی برنامه به نتیجه کیفیت آشپزخانه، مانند درست حیوانی،

 های درون تنی( آزمایش دهی گزارش: حیوانات )تحقیقات ARRIVEدستورالعمل  آن در که روشی با خوبی به مراحل این 

 سال در ARRIVEجدید  نسخه یک. است شده داده نشان ،اجراشده و [ دریافت23] حیوانی های آزمایش دهی گزارش برای

 از کمی تعداد فقط مجله، هزار از بیش تائید باوجود ،کنند می اشاره نویسندگان که طور همان زیرا، ،[29] یافت توسعه 2019

 ازکه  محققان از درصد 51 که داد نشان مطالعه سوئیسی یک درواقع. کنند میانطباق با آن را اعمال  فعال طور به مجالت این

[. 30] بودند نشنیده آن مورد در چیزی هرگز حتی که درحالی بود، کرده تائید را ARRIVE که کنند می استفاده مجالتی

 با انطباق از اطمینان برای موردنیاز منابع بتوانند که است بعید مجالت بیشتر که رسیدند نتیجه این بهARRIVE  نویسندگان

 «ضروری» موارد از تری کوتاه لیست چک  ARRIVE دستورالعمل جدید نسخه کنند. تهیه اصلی را لیست چک در موارد تمام



کیفیت  برای چقدر ریزی برنامه مرحله که دهد می نشان واضح طور بهوضعیت  این. دهید افزایش را انطباق و کد تالش دارد تا

 است. مهم علمی مقاالت

 ارتباط ناتحیوانگهداری  مرکز دارند، با حیوانی مطالعات انجام برای مشخصی های برنامه اینکه محض به باید دانشمندان

 و در طول تا مطالعه، مراحل تمام مورد در بحث برای حیواناتنگهداری مرکز  کارکنان و دانشمندان بین همکاری بگیرند.

 بود. یک خواهد موردنیازاست،  زباله دفع و آلودگی حذف یاو  جمعیت، کاهشیا حذف  کاهش شامل که مطالعه پایان ازجمله

 تحصیالت دیگر شامل، در کنار موارد این است.نگهداری حیوانات  کارکنان مرکز نیازهای به توجه فرآیند این از یبخش ضرور

دوران تمام  در متناسب کارکنان سطح از اطمینان برای ابزاری و ها آن کاری حجمساعات و  شخصی، حفاظت ،ها آنو آموزش 

 .شود می مطالعه نیز طولو 

 3Rs ازپیشرفتهتعریفیک:بالینیپیشمطالعاتبرایگیآماد

 دورانی و در[ 1] است یافته توسعه برچ و راسل سال پیش توسط 60 از بیش( پاالیش و کاهش )جایگزینی،  3Rsمفهوم 

 پتانسیل زمان، آن در فناوری بود. حیوانی های آزمایش انجام بودن غیرانسانی مبرم آن زمان، کاهش نیاز که است شده نوشته

 کاهش روی زیادی تمرکز همچنین - کرد نمی است ارائه دسترس در امروزه که هایی آزمایش چنین جایگزینی برای را یکسانی

 نداشت. وجودو در سطح باال  تر پیچیده آزمایشی طراحی با حیوانات تعداد

 از ، فراتر 3Rs از تر امروزی تعاریف وسیله به باید انسانی بالینی پیش و معتبر مطالعات درست، ی برایآمادگ امروزه، بنابراین

 [:31] انسانی باشد های روش صرف برای جستجوی

 اجتناب مورد در بلکه ،رسند میمعین  هدفی حیوانات به کار روی بدون که نیست هایی روش از استفاده فقط جایگزینی 

 ،استعلمی  مسائل به نوآورانه رویکردهایی ( توسطNAMs حیوانی، غیر های مدل) حیوانات از استفاده از کامل

 انسانی. بافت روی بر مستقیم مطالعات توسط مثال عنوان به

 ،از بیشتر اطالعات آوردن دست به مورد در یا کمتر است حیوانات از قایسهم قابلاطالعات  آوردن دست به مورد در کاهش 

 و درست ها آزمایش که طوری به آزمایش تمرکز دارد طراحی سازی بهینه روی بر نیز کاهش امروزه، حیوانات. تعداد همین

 هستند. تکرار قابل

 زیراشوند می نیز حیوانات رفاه بهبود باعث همچنین ،رسانند میپریشانی را به حداقل  یا و رنج رد،د پاالیش، های روش ، 

 فناوری نوین .گذارد می تأثیرحیوانات  از شده آوری جمع های داده کیفیت روی بر این که دهد می نشان پیشرفته تحقیقات

، به کار کنیم می استفاده حیوانات روی ما که تجهیزاتی و ها روش و پاالیش اصالح برایتحت کنترل قرار گیرد تا  تواند می

 گرفته شود.

 ارائه آزمایش یک در را اعتمادتری قابل علمی های داده هستند و در تعادل هماهنگ خود اطراف محیط با که حیواناتی

 اینکه جای به خواهند کرد، منعکس رااست  شده دادهاختصاص  ها آنتیمارهایی که به شده،  گیری اندازه عوامل زیرا ،دهند می

 «دهند می ار ما قراربهتری را در اختیعلمی  شاد، اطالعات حیوانات» که دارد حقیقت این. بگیرند قرار تأثیر استرس تحت

[32، 33] 



 از شامل استفاده است ممکن که آزمایشی هر ریزی برنامه جامعی را برای های دستورالعمل باید دانشمندان دالیل، این به

 باشد، ارائه کنند. ها آناز  شده استحصالمواد  یا حیوانات

PREPARE هایدستورالعمل

جامعی  های دستورالعمل حیوانی، های آزمایش بر نظارت و طراحی در گذشته سال 30 طول در نویسندگان تجربیات اساس بر 

: حیوانات روی آزمایشی های رویه و ریزی برنامه مورد )پژوهش در PREPARE نام به حیوانی مطالعات ریزی برنامه برای

 [.34] است ایجادشده( تعالیو تمایز  برای هایی توصیه

PREPARE مطالعه در نظر گرفته  طول در و قبل باید که مواردی از یادآوری یک عنوان به که است لیست چک یک حاوی

 دسترس و در شده ترجمه)شامل زبان فارسی( زبان  20 از بیش به یستل چک این. ببینید را 1 ؛ شکلکند می عمل شوند،

 است.

 که ترتیب همین به دارند، استاندارد خود نیاز عملیاتی های رویه یا خود خاص های لیست چک مجموعه به موارد این از بسیاری

 پرواز.انجام  از بعد و حین قبل، معمول، پروازهای در حتی ،کنند میاستفاده  زیادی های لیست کچ از ،باتجربه هرچند خلبانان،

صحت و درستی این  باید دانشمندان ،حال بااین. شود می تهیه حیواناتنگهداری  مرکز خود توسط ها لیست چک این از بسیاری

 .کنند گفتگو مرکز این با ها آن محتوای مورد در و کنند موارد را بررسی

که  شود میپشتیبانی توسط وب سایتی  PREPARE لیست چکگزارش دهی، راهنمای بسیاری از  برخالفاز همه، و  تر مهم

 سایت وب. )http://norecopa.no/PREPARE) هدد میارائه  لیست چکموضوع اصلی  15اطالعات بیشتری در مورد هر یک از 

 طور به سایت وباین  .دهد میرائه اکیفیت و مقاالت علمی  های دستورالعملرا در قالب متن و پیوندهایی به  تری کاملراهنمایی 

موجود در موارد ، حاوی تعداد زیادی از PREPARE لیست چک راهنمای. البته شود میاوم با توسعه دانش جدید بروز مد

 تواند میحاوی مطالب اضافی در مورد موضوعاتی است که  PREPARE لیست چک، حال بااین. گزارش دهی هستندراهنمای 

 پژوهش و همچنین بر سالمت و ایمنی و رفاه حیوانات داشته باشد. علمی اعتبارشگرفی بر  تأثیرات

ومنابعاضطراریحتیاطیاهابرنامه

باور در یک  . اگر اینافتند میباور کنیم که حوادث فقط برای دیگران اتفاق  است که ما تمایل داریم ای گونه بهطبیعت انسان  

جان حیوانات و  ، بلکه سالمت واندازد مینتیجه یک مطالعه علمی را به خطر  تنها نهمرکز نگهداری از حیوانات دنبال شود، 

در باال ذکر شد،  که طور همان. اندازد میمستقیم و یا غیرمستقیم در مطالعه شرکت دارند به خطر  طور به را که کارکنانی

یک مرکز  دفع زباله و ضدعفونی بعد مطالعه حائز اهمیت است.آوردن حیوانات تا  دست بهکیفیت کل فرایند از  اطمینان از

با  مراکز. «آماده است ها بدترینامیدوار است اما برای  ها بهترینبه »نگهداری از حیوانات واجد صالحیت، مرکزی است که 

، گیر همه های بیماریبا قرنطینه در ارتباط  های موقعیت ازجمله، برای مقابله با بالیا، بینانه واقعاحتیاطی جامع و  های برنامه

اما،  دهند میرا شرح و شامل موارد مربوطه منابع زیادی در دسترس هستند که اصول کلی  قرار خواهد گرفت.آماده  خوبی به

ساختن یک برنامه احتیاطی از ابتدا یک امر تهیه و تنظیم شوند. نگهداری حیوانات باید با شرایط محلی در هر مرکز  ها این

http://norecopa.no/PREPARE


حی رکه فاقد چنین ط هایی آن. دهد میتهدیدآمیز رخ  موقعیتعالی برای روزهایی است که یک  نامه بیمهاست، اما یک  گیر وقت

 ها طرحزمینه و موارد این  ترین مهماحتیاطی برای  های برنامهبا نوشتن  وآن  های فعالیتمرکز و خطر هستند باید با ارزیابی 

 .شروع کنند

رخ دادن  تحمل سطح از اند عبارت تهدید پیامدهای است. آن وقوع احتمال در ضرب تهدید پیامد ،خطر ارزیابی ساده، زبان به

 ها ارزیابیباشد.  «معین های محدودیتدر  قبول قابل » تا «قبول غیرقابل کامالً» از چیزی که ممکن است شامل هر یک رویداد،

 باشد، متفاوت ها آن وقوع زمان و مکان به است بسته ممکن ها آن پیامدهای و تهدیدات زیرا شود، مختلف انجام سطوح در باید

 :مثالً

 آتش( یا سیل عواقب مثال عنوان به) هداری حیواناتنگ مرکز سطح در 

 حیاتی( تجهیزات قطع برق پیامدهای مثالً) اتاق سطح در 

 (انسان عفونت خطر مثال عنوان به) تحقیق خاصی از انواع با ارتباط در 

 اضطراری طرح یک «شد خواهد اشتباه زمان یک در شود، اشتباه است ممکن آنچه » که فرض این اساس بر که است عاقالنه

 تعطیالت در مثال برای اتفاق خواهد افتاد. ،و در وقت غیر مناسب که کمترین احتمال را دارد زمانی این و[ 35] کنیم ایجاد

 .باشد کم است ممکن میزان حضور کارکنان که زمانی رسمی

 بین  نزدیک همکاری املش باید اضطراریاحتیاطی  های برنامه تولید هم و حیوانی مطالعات طراحی هم که است واضح

 خدمات باشد. و تجهیزات خارجی کنندگان تأمین ازجمله کارکنان فنی، و دانشمندان مدیریت،

 سرعت به مجبور شدند حیواناتنگهداری  مراکز است. داده نشان را کافی آمادگی داشتن اهمیت 19-کووید گیری همه

 و زمان کار این بود، بنویسند. تصور قابل سختی به شیوع از قبل که هایی موقعیت با مقابله برای اضطراری احتیاطی های برنامه

 وظیفه انجامبه  را مجبورنگهداری حیوانات از مراکز  بسیاری و تحقیقات، انجام های هزینهبرای برآورد  برده است، زیادی انرژی

 موردبحث قبالً بیاید، پیش است ممکن که یمسائل اکثر اگر سالم کرده است. حیوانات از زیادی تعداد معدوم کردن ناخوشایند

غیرمحتمل  هرچند ،ها موقعیت این با است تر راحت که است است، واضح ایجادشده ها آن با مقابله برای هایی برنامه و رگرفتهقرا

 کنید. برسد مقابله نظر به

ایجاد  حال در 19-کووید گیری همه برای اضطراریاحتیاطی  های برنامه مورد در خاص های توصیه برخی نگارش، زمان در

 [(.36] به کنید نگاه) است مجدد بررسی حال در بالیا برای ریزی برنامه مورد در موجود های توصیه است و شدن









حیواناتازکارکنانمراقبتودانشمندانبینهمکاری

 که دارد، جایی حیوانات وجودنگهداری  مرکز نکارکنا و دانشمندان بین نزدیکارتباط  و زودهنگام همکاری برای خوبی دالیل

 وحیوانات  تیمارگران با گفتگو شامل باید همکاری این .انجام شوند ها آزمایشو مطالعات و  پیش ببرند را کار امیدوارند ها آن

 :از اند عبارت دالیل از برخی .مدیران با فقط نه باشد، حیواننگهداری  های تکنسین

 افتد چه اتفاقی خواهد ها آن مراقبت تحت حیوانات برای بدانند که ددارن اخالقی حق کارکنان. 

 کیفیت هم رفاه حیوان هم این باشند. مطالعه پاالیش برای هایی راه دنبال به که داشت خواهند بیشتری انگیزه ها آن 

 .بخشد می بهبود حیوانات را از شده آوری جمع های داده از اطمینان قابلیت علمی یعنی

 احتمال کمتری .دانند می نحو بهترین به را حیواناتنگهداری  مرکز های محدودیت و امکانات حیوانات، از راقبتم کارکنان 

 مرکز یک به مطالعه انتقال از ترس دلیل بهسطح پایین و ناچیز بگیرند  را موجود های محدودیت ها آنوجود دارد که 

 .دیگر

 دیگر خوب  به مطالعه مطالعه یک از جانبی تفکر در و هستند عملی-تجربی های مهارت از وسیعی طیف دارای اغلب ها آن

 .کنند ، پیشنهاداند دیده دیگری گونه در قبالً که را و پاالیش قابلیت اصالح یک بتوانند است ممکن ها آن - هستند

 شناسند می بهتر را حیوانات ها آن 

 شناسند می بهتر را ها آن حیوانات 

 شود میتحقیقات حیوانی  با مخالفت و افسردگی اضطراب، باعث ایجاد یواناتح از مراقبت کارکنان مشارکت عدم ،

 .شود میبخشد،  بهبود را ها آزمایش است ممکن خالقیتی که کردن باعث محدود همچنین

 صورت این غیر در کرد، خواهد کمک سریع مسائل حل به دانشگاهی و کارکنان فنی بین محترمانه متقابل همچنین گفتگوی

 رفتن دست از مانع عالوه بر این. مطالعه مراحل تمام در مسئولیت و کار تقسیم مانند شود، نظر اختالف باعث بعداً تاس ممکن

 .شود میکند،  آوری جمع را آن باید کسی چه اینکه مورد در سوءتفاهم دلیل به مهم های داده



چالشومراقبتفرهنگ

تحقیقات انجام  های گروه و کارکنان اعضای همه بین در مراقبت فرهنگ ویتتق برای کارهایی باید گفتگو این تسهیل برای 

 شامل گاهی چندهر از  ،ناگزیر حیوانی تحقیقات [.3است ] شده تشویق اروپا قوانین در فعال طور بهامر مهم  این شود.

 بنابراین دهند. خود نشانرا از  دارند این مواردناراحتی  و رنج درد، که توانایی درک حساس موجودات آن در که شود مطالعاتی

جلوگیری  برای کنند می را مشاهدهمراحل این  یا کنند می مراقبت حیوانات این از که کسانی روان سالمت که است مهم بسیار

 برای به المللی بینمراقبت  فرهنگ شبکه یک اروپا، در. شود گرفته نظر از اینکه دچار خستگی ناشی از دلسوزی شوند، در

 [.37] است ایجادشدهفرهنگی  چنین اجرای در تجربیات گذاشتن کاشترا



 «قبول قابلکردن موارد  جستجو» مورد در ها این همه[. 38] دارد مراقبت بافرهنگ نزدیکی ارتباط چالش فرهنگ مفهوم

 بار یک وقت هرچند را آن ما» یا «ایم داده انجام را کار این همیشه ما» مانند نظراتی است.« شده پذیرفتهموارد  انتخاب» جای به

 عادات شود. این تغییر چگونگی مورد در باعث شروع یک بحث خودکار طور به باید «دهیم می انجام است الزم که

نتیجه

 از اطمینان برای ابتکار عمل یک به تواند می حیوانی مطالعات در ضعیف تکرارپذیری بر فعلی تمرکز که بود امیدوار توان می

 ما صورت، این غیر در. تمرکز شود دهی گزارش بهبود بر اینکه جای به شود، مراحل تبدیل تمام بهتر در ریزی برنامهحصول 

 .]39[ است کرده فرار قبالً از آن اسب که اسطبلی در قفل کیفیت مورد در بحث زمان هستیم یعنی دادن هدر درخطر
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