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ما است. اگر امکان  یچشم عاد با یو غالبًا نامرئ زیر نجانداراانواع  ستیمحل ز زیدور و بر ما  ن یو هوا میهست یخاک-یآب یکره نیا یبر رو یزندگ طیاز مح یانسانها جزء کوچک ما
جانداران و  ندگان،یو آ ینسل کنون یهاانسان گریاز د اعم نیری. حقوق سامیدار رییتغ جادیا ِی عیحق طب م،یکه هر طور بخواه ستین بدین معنیدخل و تصرف به ما داده شده، 

از  ،یبرابر ضوابط اخالق تواندیم ،یالزم زندگ یازهاین نیدارند. انسان، تنها در حد تأم اتیح سان هم  حقو همه  همانند ما است و همه  ب همه  ،شناخته شده و ناشناخته اهانیگ
 .ردیو جانداران و از آب و خاک و هوا بهره گ اهانیگ

 ندارد مصداق پذیرممی تعهدات ردیف
   وارد ننماید. موجودات اتیح طیبه مح یالطمه چیاست که ه زیجا یتنها در صورت عت،یاز مواهب طب نهیبه یاستفاده ۱
   خواهد بود. یقرارداد نیو قوان یفطر نیبرابر مواز ،یجانیاز هر جاندار و ب یریگبهره ۲
   خواهد شد.انجام  یطیمح ستیتمام نکات الزم ز تیبا رعا پژوهش ۳
   .نخواهد داشتمنطقه  میو اقل ستیز طیمح طیبا شرا یمنافات چیپژوهش هاین  انجام ۴
   گردد.موجب آلودگی هوا نمی پژوهشاین انجام  ۵
   ) و چرخه هیدرولوژی ایجاد نخواهد کرد.زیر سطحیگونه آلودگی، آسیب و اختاللی در منابع آبی (سطحی و این پژوهش هیچ ۶
   های گیاهی و جانوری در جریان پژوهش مورد توجه قرار خواهد گرفت.حفاظت از گونه ۷
   آلودگی صوتی را در بر خواهد داشت.این پژوهش حداقل  ۸
   رساند.گردد و به بافت خاک آسیب جدی نمیموجب فرسایش خاک نمی انجام این پژوهش ۹

   ها و مراتع نخواهد شد.هایی که در جریان پژوهش صورت خواهد گرفت، باعث تخریب جنگلفعالیت ۱۰
   گردد.نمیای به محیط زیست وارد گونه آلودگی هستههیچ ۱۱
   شود.ی غذایی نمیهر در جریان پژوهش سموم شیمیایی و مواد خطرناک وارد زنجی ۱۲
   بهداشت و ایمنی محیط اساس کار خواهد بود. رعایتدر جریان پژوهش  ۱۳
   شناسی بهداشت محیط در نظر گرفته خواهد شد.های روانشناسی و جامعهجنبه ۱۴
   آب لحاظ خواهد گردید. جویی در مصرفصرفهام پژوهش نهایت در انج ۱۵
   جویی منابع انرژی خواهد بود.ر جریان پژوهش بر پایه صرفهدهای به کار برده شده روش ۱۶
   پژوهش صورت گرفته به نحوی در غنای پوشش گیاهی مؤثر خواهد بود. ۱۷
   شود.استفاده می تا حد امکان در طول پژوهش از مواد قابل بازیافت ۱۸
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