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ابزاري مهم در  ،دكرهاي كاربردي و بنيادي تقسيم  در دو طيف پژوهش ها را توان آن ها در حيات وحش كه مي پژوهش

ها و  ت گونهيتوانند به بهبود وضع ها هستند و مي ها و شرايط محيطي آن جهت پيشبرد دانش و شناخت انسان از گونه

رايندهاي موجود اي در افزايش درك ف هاي مختلف، نقش عمده عالوه، پژوهش در مورد گونه به ؛ها كمك كنند بوم زيست

هاي مختلف علوم زيستي از جمله تكامل و سازگاري، رده بندي،  شاخه ي در طبيعت داشته و به رشد و توسعه

با اين وجود، هر نوع پژوهشي كه  ؛ها منجر شده است ها، پويايي و كاركرد جمعيت ها و كنترل آن رفتارشناسي، بيماري

هاي هدف دارند و  ها بر زندگي گونه مستلزم اثراتي است كه اين فعاليتبه طور مستقيم با حيوانات سر و كار دارد، 

ها و  هاي علمي و آموزشي پژوهش ارزش ميانفايده  -استفاده از حيوانات به عنوان الگوهاي مطالعاتي، يك فرايند هزينه

ها همواره  يوانات در پژوهشاستفاده از ح ،بر اين اساس ؛ها بر وضعيت زندگي موجودات دارند اثراتي است كه اين فعاليت

هايي كه در يك سمت محققان و پژوهشگراني قرار دارند  بحث ؛همراه بوده است اخالق تحقيقاخالق تحقيقاخالق تحقيقاخالق تحقيقهايي در مورد  با بحث

  طرفداران حقوق حيوانات. ،هاي خود هستند و در سمت مقابل ها يا پاسخ به كنجكاوي كه در پي كسب اطالعات از گونه

آورد  آوردي خواهد داشت و آيا اين دست تحقيقاتي چه دست ي د اين است كه يك پروژهشو الي كه مطرح ميؤاولين س

ثيرگذاري است كه توجيهي براي آسيب رساندن و كشتن حيوانات باشد؟ و آيا بهترين أاي از اهميت و ت داراي درجه

قل در مورد بخشي از رسد حدا روش ممكن براي به حداقل رساندن آسيب به جانوران انتخاب شده است؟ به نظر مي

عنوان نمونه در پژوهشي كه در  االت فوق منفي است. بهؤشود، جواب س هاي پژوهشي كه در ايران انجام مي فعاليت

 ،خفاش از غارهاي شمال و غرب كشور گرفته و براي بررسي شيوع نوعي قارچ 800 است دانشگاه تهران انجام شده

  اند. كشته شده

, Hashemi and Emamiشيوع آلودگي به اين نوع قارچ در خفاش بوده است (عدم  ي نشان دهنده ،نتايج

گونه با هدف بررسي وجود همان نوع قارچ در استان فارس كشته  11خفاش از  168تعداد  ،). در پژوهشي مشابه2003

است (قاسمي و ها بوده  آلودگي به اين نوع قارچ در خفاش وجود عدم ي نتايج اين تحقيق هم نشان دهنده شوند و مي

شيوع اين نوع قارچ در  كه در توجيه اين مطالعات بيان شده كه اصوالً قابل توجه اين ي ). اما نكته1390رضاييان، 

كيد شده است أخاورميانه و ايران بسيار نادر است و در تحقيقات مشابه كه در مناطق ديگر دنيا انجام شده، ت ي منطقه

توان شواهدي براي شيوع اين نوع قارچ  ها مي هاي تجمع آن آزمايش خاك در محلها و تنها با  كه بدون كشتن خفاش

  ). Reid and Schafer, 1999پيدا كرد (



ها  هاي مختلف آن هايي كه هر سال براي بررسي تجمع فلزات سنگين در بافت مشابهي در مورد گونه وضعيت نسبتاً

هاي كشور است،  هيك روند معمول در دانشگا ژوهشي كه تقريباًهاي پ شود. در اين نوع فعاليت شوند ديده مي كشته مي

هايي  ها از نمونه شوند (هر چند در برخي پژوهش ها كشته مي يك جمعيت براي بررسي تجمع آالينده حيواناتتعدادي از 

  اند استفاده شده است). داليل ديگر ازبين رفته كه به

ندرت توجيهي  شوند، به ت ميعيكشته شدن تعدادي از افراد يك جمها منجر به  كه برخي از اين پژوهش با وجود اين

ها با احتمال مرگ و مير و كاركرد فيزيولوژيك در  ارتباط آالينده براي كشتن جانوران وجود دارد. به طور مثال، عموماً

كمكي به بهبود رسد كشته شدن تعدادي از افراد يك جمعيت  افراد مشخص نيست و از جنبه كاربردي نيز، به نظر نمي

هاي  كه براي استخراج نمونه كرد وضعيت افراد باقي مانده كرده باشد. همچنين به اين ليست بايد افرادي را اضافه

كلي  ي شوند. در مواردي حتي روش كشتن حيوانات نيز مشخص نيست و به واژه هاي خود حذف مي از زيستگاه ،ژنتيكي

هايي از يك روند نادرست هستند كه به  خالصه، موارد اشاره شده مثال بسنده شده است. به طور "جمع آوري كردن"

رسد ريشه در تفكري  شوند و به نظر مي نام پژوهش و تحقيقات منجر به صدمه و از بين بردن حيات وحش كشور مي

        شمرد.شمرد.شمرد.شمرد.    پژوهش موجه ميپژوهش موجه ميپژوهش موجه ميپژوهش موجه مي    يييي    هر نوع رفتار با حيوانات را به بهانههر نوع رفتار با حيوانات را به بهانههر نوع رفتار با حيوانات را به بهانههر نوع رفتار با حيوانات را به بهانهدارند كه 

هاي مختلف مورد  ها، راه حل ها در حيات وحش و جلوگيري از آسيب به گونه هاي نامناسب پژوهشبراي كاهش پيامد

هاي پژوهشي  طراحي فعاليت ي ها، پيش بيني و درك درست اين آثار در مرحله ترين آن توجه قرار گرفته است. مهم

گيري  هاي جايگزين براي نمونه روش ،ريها بيان شد، در موارد بسيا طور كه در مثال مربوط به كشتار خفاش است. همان

ويژه اساتيدي كه اين مطالعات را طراحي و مديريت  ههاي اصلي محققين و ب از حيوانات وجود دارد. يكي از اولويت

كنند.  االت پژوهشي را بدون نياز به كشتن حيوانات مهيا ميؤهايي است كه امكان پيگيري س كنند، پيدا كردن روش مي

نه در اكثر نقاط دنيا نمونه برداري از مهره داران براي تحقيقات ژنتيكي بدون كشتن حيوانات انجام و حتي عنوان نمو به

  شود ميزان تنش و آسيب وارد شده به حيوانات به حداقل برسد. تالش مي

ندگان كه در مورد عناصر آالينده و فلزات سنگين انجام شده است، استفاده از پر در پر يهاي همچنين در بررسي

)Markowski, 2013) و استفاده از مو در پستانداران (Lodenius and Solonen, 2013هاي  ) از راه

اند. عدم پايبندي به رفتار مناسب با  هستند كه براي جلوگيري از كشته شدن جانوران توصيه شده يجايگزين و مفيد

ريشه در بي توجهي به اصول اخالقي تحقيق و  شود، هاي كشور انجام مي ه هايي كه در دانشگا جانوران در پژوهش

ها دارد. ممكن است حذف تعدادي از افراد يك جمعيعت  دانشگاهدر ها و امكانات پژوهشي  روش ي عدم توسعه احتماالً

كه هر سال تعداد زيادي دانشجو وارد مراحل  اما با در نظر گرفتن اين ؛ثير فرض شودأبي ت ،در قالب يك پژوهش

ها  بخشي از آن شوند و طبيعتاً هايي مانند محيط زيست، جانورشناسي و زيست شناسي مي يلي در رشتهتحصيالت تكم

ها روي خواهند آورد، عدم مديريت درست اين روند، ممكن است  هاي پژوهشي به نمونه برداري از گونه براي فعاليت

  پذير و شكننده هستند. آسيب زهايي شود كه بدون اين فشار ني ها و زيستگاه تبديل به آسيب جدي گونه

شود،  يكي از كارهايي كه در مراكز تحقيقاتي معتبر دنيا براي كنترل و مديريت استفاده از حيوانات در تحقيقات انجام مي

) است. اين تشكيالت Animal Ethics Committeeهاي حقوق حيوانات ( ها در كميته سازماندهي فعاليت

هاي صحرايي و آزمايشگاهي را بر اساس الگوهاي اخالق و فني بر  حيوانات در پژوهشنظارت بر استفاده از  ي وظيفه

عهده دارد. بررسي مسائل حقوقي استفاده از حيوانات در تحقيقات، نظارت بر مراكز نگهداري حيوانات، نظارت بر روند 

ه مواردي است كه مورد توجه از جمل ،هاي تخصصي افراد براي كار با حيوانات هاي تحقيقاتي و صالحيت اجراي طرح



ها و  از اولويت ،هاي مطالعاتي ها در فعاليت هاي احتمالي گونه گيرند. همچنين پيش بيني اثرات سوء و آسيب مي قرار

  هاي اجتناب ناپذير است. ضرورت

هاي  گذرد، سازمان هايي مانند محيط زيست و جانورشناسي در كشور مي سيس رشتهأرغم زمان زيادي كه از ت علي

هايي  ثير گذار، الگوي اخالقي و فني مشخصي براي فعاليتأعنوان مراكز ت به ،هاي با سابقه ويژه دانشگاه هتحقيقاتي و ب

عالوه، سياست نامشخص و عدم نظارت صحيح و اصولي سازمان متولي  هكه مستلزم كار با حيات وحش است، ندارند. ب

گيري و استفاده از حيات وحش در  كار به روش و نحوه بر – زيست محيط حفاظت سازمان –حيات وحش كشور

هاي پژوهشي در مورد  طور كه بيان شد، ضرورت و اهميت فعاليت به اين موضوع دامن زده است. همان ،تحقيقات

اما در عين حال، رعايت اصول اخالقي و استفاده از  ؛هاي مختلف حيات وحش بر هيچ كس پوشيده نيست گونه

ها باشد، بخش مهم و جدايي ناپذير اين نوع تحقيقات است.  تر به گونه آسيب كم ي تضمين كنندههاي صحيح كه  روش

ترين عامل جلوگيري  هاي پژوهشي به اصول اخالقي و حقوق حيوانات، در نهايت مهم پايبندي مديران و طراحان فعاليت

   .هاي پژوهشي است ها درفعاليت آن  آسيب به جمعيت از كشته شدن حيوانات و
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