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 (:                                                                                        Environmentط )محي

با Microenvironment) ) از محيط داخل قفس، Macroenvironment))به طور كلي محيط داخل اتاق

روش نگهداري در قفس، موقعيت در رك ها، تعداد موش ها، نوع بستر و دفعات تعويض  توجه به نوع قفس،

امكان پذير است، Microenvironment) ) كوچك قفس متفاوت است. اگر چه اندازه گيري شرايط محيط

هنگامي كه درباره كنترل  .نجام مي شودليكن اين كار جز در مواردي براي اهداف آزمايشگاهي، به ندرت ا

 .و اندازه گيري متغيرهاي محيطي سخن گفته مي شود، منظور محيط داخل قفس مي باشد

 

 

 (:Temperature and humidity) دما و رطوبت

رطوبت نسبي می بايست  شونداتاق هايي كه موش ها در آنها نگهداري مي  ،كلي توصيه مي شود به طور

نشان مي دهد، هنگامي كه موش در رطوبت ه باشند. دليل محكمي وجود دارد كه درصد داشت  03تا  03بين 

حفظ  درصد نگهداري مي شود بازده بهتري خواهد داشت. اگر رطوبت در اين ميزان 03تا   45نسبي بين 

 .درجه سانتي گراد( مي باشد  12تا 20درجه فارنهايت )  60تا    68 گردد، دماي محيطي ايده آل بين
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 (:Ventilation)تهويه

ميزان تهويه اتاق مي بايست در راستاي حفظ ميزان مناسب اكسيژن، كاهش ميزان آلوده كننده هاي 

وازم داخل اتاق باشد. توليد شده توسط موش ها و لگازي از قبيل دي اكسيد كربن وآمونياك و گرماي 

توصيه مي گردد. هوا مي  بار در هر ساعت براي اتاق نگهداري موش ها  21تا 10  سرعت تهويه

باشد تا آلوده كننده ها از محيط حذف گردند. همچنين قفس هاي داراي  (فيلتره)بايست تازه و صاف 

 بگيرند.وش، مي توانند مورد استفاده قرارط نگهداري ماختصاصي نيز، جهت بهبود محي تهويه منفرد

 

 (:Illumination) نور

شدت نور اتاق در طي ساعت هاي كار، مي بايست جهت كاركردن و بررسي موش براي انسان 

  مي تواند باعث آسيب شبكيه چشم در حيوانات آلبينو كافي بوده و خيلي زياد نباشد، زيرا نور زياد

( (albino 325گردد. نور كمتر از ( 03لوكس foot-candles )كف اتاق  كه از يك متري باالي

 .مي گردديم گرديده، براي اتاق هاي نگهداري حيوانات آلبينو توصيه ظتن

 (ساعته24در يك دوره  فاصله زماني بين روشنايي و تاريكي(فتوپريودموش های آزمايشگاهی  در 

بسيار مهمتر از شدت باالي نور مي باشد و تأثير اساسي بر توليد مثل دارد. فتوپريود رايج براي 

 می باشد.روشنايي به تاريكي 21:21موش آزمايشگاهي ( 
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 (:Noiseسرو صدا)

 دسي بل، به صورت بالقوه به انسان ها و حيوانات آسيب  85ثابت شده كه سر و صداي بيش از 

موش ها مي بايست در حد امكان پائين تر از اين  بنابراين شدت سر و صدا در اتاق د،مي رسان

 ميزان نگهداري شود. 

 

  برای کاهش صدا در اتاق موش ها موارد زير بايد رعايت گردد:

  عايق هاي صوتي در ساختمان 

 در انجام  نگهداري موش از ها مكان هايي كه فعاليت هاي پر سر و صدامحل  جدا نمودن 

 (مثل شستن قفس می شود )

 ي مثل مربوط به ابزارهاي به حداقل رساندن و در صورت امكان حذف صداهاي بلند و ناگهاني

 ارتباطات زنگ خطر آتش نشاني و سيستم 


