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 پارامتر های طراحی فری استال

تنوع و اختالف زیادی در اندازه دیواره ها ، مصالح ساختمانی    باشد.  با دوام و با حداقل احتمال اسیب  تال باید محکم ،اجزاء اس  تصالو ا  ساخت

مهیا سازی  نیاز    اصلی ترینو کف پوش وجود دارد. صرف نظر از شکل، اندازه و مواد به کار برده شده    بناء یا پایه هر استالبه کار برده شده ،  

 . استآرامش و تمیزی گاو ها  

 اجزاء اصلی یک فری استال شامل: 

 دیواره های استال ها  -

 یا بستر استال ها   کفپوش -

 الیه های کف پوش  -

 تخته سینه -

 نرده های گردنی -

 لبه ی فری استال   -

نقطه ی له ی    از عقب ترینابعاد استال    ،نواختی اندازه گیری   به منظور وجود یک  .استابعاد مناسب در کارایی فری استال حائز اهمیت  

 می شود.   فری استال گرفته

 ابعاد و اندازه های مهم در فری استال عبارتند از :

 طول استال  -

 استال عرض   -

 شیب کف استال  -

 ی جانبی نرده ها طول   -

 و فضای زیر میله ی پایینی آن  ده های جانبینرارتفاع   -

 ارتفاع لبه ی پشتی استال  -

 و ارتفاع آن از کف استال   تخته سینهمحل قرار گیری   -

 محل قرار گیری نرده های گردنی و ارتفاع آن از کف استال  -
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 فری استال  رده های جانبی ن

را در ورود به استال و خروج از آن هدایت کرده، به موقعیت قرار گیری گاو در استال کمک کرده و    فری استال باید گاو  نرده های جانبی

متعلقات    موقعیت و اندازه ی دهانه ی استال، میله ها ، اتصاالت حمایتی و سایر  از گاو های موجود در استال های مجاور محافظت کند.

ایر آسیب ها را به حداقل برساند. طرح  سو    برجسته بدن گاونقاط  آسیب به  ،  گاو   نگیر کرد  برای  شرایط  د کهباید به نحوی انتخاب شو

یک  اتصال به    استال های مدرن به جای  نرده های جانبی(  59مورد استفاده قرار می گیرد. )شکل    نرده های جانبیهای مختلفی برای  

  استفاده در استال های کوتاه  در طراحی های خاص مورد  دارند.  اتصالدر قسمت جلو    فقظ در  ،در ناحیه ی لبه ی پشتی استالقسمت  

ی که  استال های کوتاه  در هنگام اضافه کردن استال های جدید،   به قسمت جلویی دارد.چسباندن سر  به  گاو به منظور خیز به جلو نیاز  

گاو به صورت طبیعی رفتار   .  به صورت مجدد در دامداری ساخته شوندبه کنار دارد، نباید    زبه خی  جگاو برای بلند شدن در آن ها احتیا

 دیریت فریآسایش و امنیت گاو از اهمیت باالیی در طراحی، نصب و م    ما می تواند آن را یاد بگیرد.را انجام نمی دهد، ا خیز به کنار  

   .استاستال ها برخوردار  
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 1ی گردن ی  نرده  ای لیر

کافی برای    خیز  جلو بیش از حد گاو حین ورود به استال جلوگیری کرده تا فضاینرده های گردنی از حرکت رو به  

ف متناسب با قد بزرگ ترین گاو گله بوده و به ر دارنداکه در جایگاه مناسب قر  نرده های گردنین برای گاو مهیا شود.  ایستادن و لم داد

در تماس با نرده    قسمت گردن  باالتریندر زیر حیوان  قرار گرفته و    به طور عمودپاها    ها را به نحوی کهروی استال  بر    ه ایستادناجاز  ،آن

   .ی گردنی باشد، می دهند

 تخته سینه 

ارتفاع داشته و    سانتیمتر  15تا    10(  ، دیده می شود ده باشد ی که فرم داده شلوله یا شکل قابل انعطافکه به صورت یک  )    تخته سینه

بر روی بستر استال را تعیین کرده و از حرکت رو به جلو گاو در حال استراحت ممانعت به عمل می  استفاده برای گاو  فضای بدنی قابل  

این بخش باید به اندازه ای باشد که بزرگ ترین گاو گله به راحتی بر روی سطح استال ها استراحت کند. همچنین باید به نحوی    .آورد

 . حین بلند شدن را بدهدبه جلو  دام قدامی حین استراحت و قدم برداشتن  انن  اجازه کشید  باشد که به گاو

 لبه ی فری استال

ند. ارتفاع این قسمت باید به اندازه ای باشد که از ورود  ها جدا می کفضای هر استال یا غرفه را از کود موجود در راه رو  لبه ی فری استال  

کود به استال جلوگیری کند در عوض باید به اندازه ی کوتاه باشد که گاو ها به آسانی به استال وارد شده و از آن خارج شوند. حداکثر  

سانتیمتر در نظر    30.5تا    هرورارا از سطح  لبه  ارتفاع   می توان      ، تشکصورت استفاده از  و در    است  سانتیمتر  20ارتفاع پیشنهادی حدود   

 گرفت.  

 کفپوش فری استال بستر و

و  حیوان    اقدام به نشستن  حینزیر سازی مناسبی    تا  داشته باشد  راحتی گاو    برای  مناسبکفپوش فری استال باید سطحی  بستر و  

سینه و شانه ها  محل تماس مچ ، زانو ، لگن ،    در  بایدپوش  کفبستر و  الیه های  راحتی حیوان  به منظور.  انجام دهد استراحت کردن آن  

الیه ای با ضخامت متوسط   یا  (سانتیمتر  20تا   15یک الیه ضخیم )    توانید از  یم  ،بستر سازیبرای    .  باشد  و نرم  داشتهزیرسازی  مناسبی  

  3یا کفی  2تشک  می توان  زیرسازیالیه های  از    .استفاده کنیدبستر    سانتیمتر  5تا    2.5  باتشک    و یا  بر روی پایه محکم   بستر  ماده ی  از

رد شده ، فوم یا مایع به همراه پلی اتیلن بافته شده یا  وا یک ماده انعطاف پذیر مانند الستیک خ. تشک ها برا نام بردنرم    های الستیکی

مناسبی ایجاد نکرده و  ممکن است لغزنده    زیرسازیکفی های الستیکی سخت    .تشکیل شده اند   سازه های پلمیری از جنس نمد

موجود در  تراکم مواد    و  سطحی   . شیوه و روش های اتصال ، بافتدویژگی های تشک ها را دارن  از  برخی   کفی های الستیکی نرم  باشند.

وجود بستر بر روی کفی یا     هستند که باید حین انتخاب و نصب کفی ها و تشک ها در نظر گرفته شوند.مواردی  جزء  کفی یا تشک ها  

 و خشک مورد نیاز می باشد.   تمیزشرایط  حفظ  به  به منظور کمک    تشک

در    ی را، مواد و ایجاد راحتی برای گاو   جلوگیری از آسیب  درنظر گرفتن  عالوه بر  کف فری استال )بخش زیر بستر( باید  انتخاب موادبرای  

تا بتن متنوع    ،گاوداری  ل دسترس در همان محلاز خاک های بدون سنگ قابمواد  این  .  که کمترین هزینه ی نگهداری را دارند  نظر گرفت

 
1 Neck rail  
2 Mattress  
3 Mat  
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نیاز دارد زیرا برخواستن و نشستن گاو  بیشتری  رسیدگی    به  استفاده از خاک    .هستند

که حاوی سنگ یا    کنیدانتخاب  را  موادی    باعث به هم ریختن خاک و ایجاد نواحی خالی در آن می شود.

در سطوح سخت تر     نباشد.،  ناراحتی برای سم گاو است  آسیب یا    که ایجاد کننده  قابل انتقال به راه رو هاسایر مواد جامد  

  عدممانند بتن و کفی های الستیکی سفت حفره ایجاد نمی شود ولی از راحتی کمتری برای گاو برخوردار بوده و احتمال ایجاد آسیب و  

 ا حین استفاده از آنها افزایش می یابد. استفاده از استال ه

 شامل:  تال هاکف اسمواد رایج موجود در

 شده   فشردهخاک   -

 بتن -

 تشک   -

 کفی های الستیکی سخت و نرم  -

نگه داشتن    تمیز، جذب مایعات ، کمک به    و نرم شدن سطح استال  بهتر  زیر سازی، برای ایجاد    کف استالصرف نظر از مواد موجود در

در انتخاب بستر قیمت مناسب و سهولت در رسیدگی و نگهداری    الیه هایی از بستر مورد نیاز است.  محدود کردن رشد باکتری ها  و    گاو

نیز باید مورد توجه واقع    کودروبیتاثیر بستر بر روی سیستم    برای این ار استفاده می شود. اغلب مخلوطی از چندین بستر    اهمیت دارد.

 د ارگانیک و غیر ارگانیک متنوعی در بستر استفاده می شوند که شامل: شود. موا

 مواد ارگانیک: 

 خاک اره  -

 کاه  -

 یونجه -

 4تراشه  -

 ساقه ذرت -

 پوسته بادام زمینی  -

 کاغذ خورد شده یا بریده شده  -

 بازیافت شده   کود -

 مواد غیر ارگانیک :

 شن و ماسه  -

 5خاک همراه با    خورد شدهسگ اهک   -

 کشاورزی اهک   -

 گچسنگ   -

 
4 shavings 
5 limestone screenings 
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