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 استال مناسب  کی یاندازه  ، یریاستال گاو ش یو ساخت فر  یطراح

استتباگارها موم د دت  ا   یضتتررح  یامر یریشتت  یر عملکرد گارها  یستتتما  یخشتتو ر حا ب ارا  یکردن محل استتارا ا ایمه   

ر  ی را  یکه اه خ ا  یریشت  یشت دااستااگ گارها یپردازند که شتامل پج  درحت م یحرز اه استارا ب م وی یچهاحدت ستاعب حا دح  

 بیر پرفشتاح حا کاه  دهجد  اه نشتا اح م تر ر کمو کججد ر ااعب اهد د  رضتو ی  دن یها ستاادنی  انجد ا یشت ند  م بیریمد

 .ر اهداشب دام ر کاه  جرا ات ش ند یزی م

 دنیاستارا ب ر دحاز کشت  یمکان حا ب ارا وی  اند  یاستب که م  یریشت  یااگِ گارهااست  یفر ستاتِی است  ستا ِیست  یدیکل  استااجزز

خاحج شت نداخ حا  ر ب   ایخ دشتان راحد  لیر قادحند اجا اه م ستاجدیشتدت  ن دیفراه  کجداگارها دح استااگ مهاح مم  یریشت  یگارها

کجد  استتااگ حا  ر  کردت ر دح ن اد دگر  یم دایپ  دنیبشتتام ای هیاه  غذ لیگار  ما ویکه  یزمان نیستتب اجااراین ایدح استتااگ مه

 .کجد یاهاحاجد شررع اه حات حفان م

 نی ازحگار یارا دیاز صتتدمات اه دام شتت د اا  یرینظافب ر جل گ  یدام حا فربه  کجد ر ااعب اح  ا   یبستتا  دیاستتااگ اا یفر وی

دام ر خررج از استااگ حا  ستاادنیا یاستارا ب حا ب اه حا ا دن یجهب رحرد بزادانه اه استااگ  دحاز کشت  یکاف یگله فضتا یگارها

 اجب  ریی  غ  یسط ح صو داسارا ب دح   یگار ارا یِوی د لِیم یار مدجا دیاسااگ  اا  یها یژگیامر اندازت ر ر نیانزام ا  یادهدا ارا

دح هجگام  ارخاستان  یخلف یالجد کردن اندام ها  یحراه جل  ارا  زیظر گرفان خر دحن دنیک  برحدن دح اگ دحاز کشت  ایاستارا ب  

 .محاسده ش د
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مار ر  یستانا122 یبست دت عرضت   یر استارا ا دنیالجدشتدن دحازکشت  یارا ل گرمیک680 ا 590اه رزن  یگار  یازارایم حد ن یفضتا

کجد ستط  استااگ  یاستااگ حا اشتغاگ م ی  ج یمار از  فضتا78ا1 ا  73ا1 دایادن گار   ر دتیمار استبادح  اجب دحاز کشت 74ا2  گ 

  .خ ااد  داشاه ااشد یکه گار م یحراه ااد دح جها یدیش دیاا

حراه جل  مدح   زیردن دح  اگ استارا ب ر خکه ستر ر گ نیا یاندازدا ارا یادن خ د حا حراه جل  م  دنیدح زمان الجدشتدن ر خ اا گار

رج د  یکاف یفضتا وی دت یدام دح  اجب خ اا  یدح جل  دیداشتاه ااشتد  اا احیدح اخا یمجاستد ی  فضتادنیهجگام ارخاستان ر دحاز کشت 

 .داشاه ااشد

که جل  استااگ استاه استب ا  یدهد مهجگاه یاه دام حا م یویحراه جل  ر الجدشتدن  د  زیخ یارا یکاف یمار  فضتا74ا2 درد    گ

استااگ هستاجد  ا اه گار اجازت دهد که سترا حا اه بن ستمب دح زمان الجد شتدن   یدح جل  یااز یفضتا ازمجدیک  ات  ر ن یاستااگ ها

 . سبیاساه ن امد یکه حر اه حر ی رکب دهدم اسااج

  ای  جهیمحل استارا ب دام  که دح  مام عر  استااگ ادرن مانب ااشتد  مجاستت استبا  ااه ست  یاستااگ دح ااد  یمار یستانا 81 اح فاع

 زی خ یم ج د که فضتا یکجدا دح استااگ ها زادیاستارا ب دام مداخله ا ایدح ارخاستان   دیجل  استااگ  ندا یستاخااح کمو کججدت 

دح گار   یوی د یاه کجاح  حفااح  زیشت داخ ایگار مه یح اراحراه کجا زیاصتتح شت د  ا خ دیاا ستااگا یکجاحت ها ستب ین یحراه جل  کاف

  اند ااعب شتت د که گار از استتااگ کمار استتافادت  یم یرج رندیاگ ادیحفااح حا  نی  انجد ا یگارها نشتتان دادت اند که م  ستتب گرچهین

 حراه کجاح دحنظر گرفاه شدت ر ساخاه ش ندا زیک  ات اا خ یاسااگ ها یفر دیندا دیجد یاسااگ ها یکجدادح ساخب فر
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