طراحی و ساخت فری استال گاو شیری ،اندازه ی یک استال مناسب
مهیا کردن محل استتارا ای خشتتو ر حا ب ارای ستتتمای ر عملکرد گارهای شت یری امری ضتتررحی استتباگارها موم د دت ا
چهاحدت ستاعب حا دح ی یو حرز اه استارا ب می پردازند که شتامل پج درحت می شت دااستااگ گارهای تش یری که اه خ ای را ی ر
مدیریب شت ند می انجد ایستاادن های
میزی ر اهداشب دام ر کاه

دنی ر پرفشتاح حا کاه

دهجد اه نشتا اح م تر ر کمو کججد ر ااعب اهد د رضتویب

جرا ات ش ند.

کش یدن
اس یستاتِ فری تاس ااگِ گارهای تش یری استب که می اند یو مکان حا ب ارای استارا ب ر دحاز ت
استااجزز کلیدی تس یستا ِ ت
گارهای تش یری فراه کجداگارها دح استااگ مهاح مم ید شتدت نیستاجد ر قادحند اجا اه میل خ دشتان راحد یا خاحج شت نداخ حا
دح استتااگ مهیا نیستتب اجااراین زمانی که یو گار مایل اه غذیه یا بشتتامیدن پیدا می کجد استتااگ حا ر

رب

کردت ر دح ن اد دگر

اهاحاجد شررع اه حات حفان می کجد.
یو فری استتااگ ااید بستتای

دام حا فربه کجد ر ااعب اح ای نظافب ر جل گیری از صتتدمات اه دام شتت د ااید ارای ازحگارین

ش یدن استارا ب حا ب اه حا ای ایستاادن دام ر خررج از استااگ حا
گارهای گله فضتای کافی جهب رحرد بزادانه اه استااگ دحاز ک ت
ادهدا ارای انزام این امر اندازت ر ریژگی های اسااگ ااید ار مدجای میلِ دیویِ گار ارای اسارا ب دح سط ح صو دی غییر اجب
استارا ب یا ک

ش یدن ر دحنظر گرفان خیز حراه جل ارای الجد کردن اندام های خلفی دح هجگام ارخاستان
برحدن دح اگ دحاز ک ت

محاسده ش د.
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عرض ی 122ستانای مار ر
فضتای م حد نیازارای گاری اه رزن  590ا 680کیل گرم ارای الجدشتدن دحازک تش یدن ر استارا ای بست دت ت
کش یدت ادن گار ریدا 73ا 1ا 78ا1مار از فضتای
گ 74ا2مار استبادح اجب دحاز ت

جی استااگ حا اشتغاگ می کجد ستط استااگ

ااید شیدی حراه ااد دح جهای که گار می خ ااد داشاه ااشد .
گار دح زمان الجدشتدن ر خ اایدن ادن خ د حا حراه جل می اندازدا ارای این که ستر ر گردن دح اگ استارا ب ر خیز حراه جل مدح
کش یدن فضتای مجاستدی دح اخایاح داشتاه ااشتد ااید دح جل ی دام دح اجب خ اایدت یو فضتای کافی رج د
هجگام ارخاستان ر دحاز ت
داشاه ااشد.
گ درد 74ا2مار فضتای کافی ارای خیز حراه جل ر الجدشتدن دیوی اه دام حا می دهد مهجگاهی که جل استااگ استاه استب ا
استااگ های ک ات ر نیازمجد فضتای اازی دح جل ی استااگ هستاجد ا اه گار اجازت دهد که سترا حا اه بن ستمب دح زمان الجد شتدن
رکب دهدم اسااجی که حر اه حری دام اساه نیسب .
اح فاع  81ستانای ماری استااگ دح اادی محل استارا ب دام که دح مام عر

استااگ ادرن مانب ااشتد مجاستت استبا ااه تس یجه یا

ستاخااح کمو کججدت ی جل استااگ نداید دح ارخاستان یا استارا ب دام مداخله ایزاد کجدا دح استااگ های م ج د که فضتای خیز
حراه جل کافی نیستب کجاحت های استااگ ااید اصتتح شت د ا خیز حراه کجاح ارای گار مهیا شت داخیز اه کجاح حفااحی دیوی دح گار
نیستتب گرچه گارها نشتتان دادت اند که می انجد این حفااح حا یاد اگیرند رجی می اند ااعب ش ت د که گار از استتااگ کمار استتافادت
کجدادح ساخب فری اسااگ های جدید نداید فری اسااگ های ک ات اا خیز حراه کجاح دحنظر گرفاه شدت ر ساخاه ش ندا
مجدب:
اTyson J, Graves R, McFarland D. Designing and Building Dairy Cattle Freestalls2010
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