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احتياجات الماء  وعالقتها بفصل السنة عند الحيوان 

عد الحيوانات كطريقة لتحسين نوعية بيانات الثروة الحيوانية 

استعمال المخلفات الزراعية لتحسين تغذية الحيوان. 

 التخطيط  إلدارة  الثروة الحيوانية المثالية. 

 فائدة النهج التشاركي والمجتمعات المحلية للمساهمة في إلدارة مياه

 .الهطوالت المطرية واالراضي

 اهمية التحسين الوراثي من خالل استعمال التقانة الحيوية لتحسين

 .انتاجية القطعان وتقليل اعدادها

 



 مقدمة: 

توصيف المعايير: 

 .انواع مياه الشرب1.

 . الشرب الخصائص الفيزيولوجية لمياه 2.

 .احتياجات مياه الشرب لحيوانات المزرعة 3.

 فوائد اجراءات التكيف لتغيرات المناخ. 

حاالت لتنفيذ تلك االجراءات. 

 قصة نجاح متعلقة بتلك االجراءات. 

 

 

 



 من جسم الحيوان% 75الماء ضروري لجسم الحيوان حيث يشكل نحو. 

 تحصل الحيوانات على الماء مباشرة من مياه الشرب او من خالل

 االعالف المحتوية على الماء

 بسبب الظروف البيئية خالل سنوات الجفاف  ونقص موارد الماء ، قتوم

الحيوانات بالحصول على الماء من خالل حرق الدهون المخزنة في 

من الماء  1.071كغ من الدهن يزود الجسم بنحو  1الجسم ، حيث ان كل 

ماء  0.413كغ من البروتين يزود الجسم بنحو  1وان حرق  االيضي

 ايضي 

 من الماء في جسمها  في حين تتحمل ان تخسر  1/8تنفق االغنام اذا فقدت

 .نصف بروتينها وكل الدهن 

 

 

 



يختلف ماء الشرب استناد لمصدر المياه ، على اية حال يجب ان تفحص 
مصادر المياه لكل الجوانب قبل وصله الى  حيوانات المزرعة  لتأكد من 

 .سالمتها 

وتصنف المياه  التي تستعمل لحيوانات المزرعة  وفق مدى صالحيتها 
 :وفق االتي  .و امنها الصحي(عذب)للشرب من حيث االستساغة 

.  حيث تكون عذبة جدا ومستساغة  (الينابيع و االبار العميقة)ماء صحي 1.
باإلضافة الى المياه السطحية بالمرتفعات العالية تكون متوسطة 

  االستساغة 

جمع مياه االمطار، مياه سقي االراض الزراعية حيث )مياه موضع الشك2.
 .  تكون متوسطة االستساغة

تكون   (مياه االنهار، مياه االبار السطحية، مياه البرك)مياه خطرة 3.
 .متوسطة االستساغة

 

 :انواع  الماء  - 1



 من الجدير بالذكر ان استساغة الماء ال تعطي دليل واضح على ان

الماء نقي او مناسب للشرب  او صالح الستهالكه من قبل الحيوانات 

 حيوانات المزرعة لمدة طويلة 

 يملك  الماء الصالح للشرب خصائص فيزيولوجية غير متبدلة على

 .مدار العام 



 درجة الحرارة. 

 لون الماء. 

 نقاوة الماء. 

رائحة الماء  . 

 مذاق الماء. 

 :  الماء الصحي الذي يقدم للحيوان الشروط  االتية في  يجب ان يتوفر 

 ان يكون عديم اللون والرائحة وعديم الطعم 

م حسب عمر الحيوان °30-10تتراوح درجة حرارة الماء بين 

  

ان يكون نظيف  وخالي من االجسام االجنبية. 

 (وااليكوالي والشجيالالسالمونيال )خالي من السموم والمسببات المرضية 

  بوتاسيوم، كالسيوم )يحتوي على العناصر الرئيسية الضرورية للجسم
  ...(صوديوم

 ان تكون النسبة الكلية للمعادن ضمن الحدود المسموح بها. 

 

 خصائص الماء الصالح للشرب



 



 

 pt/co , 1-20,اللون  1 -
 UNT , 1-10, العكارة 2-
 35-13, مئوية , درجة الحرارة 3-

,  8.5-6.5وحدة  pH-Valueقيمة األس الهيدروجيني  4-

6.5-8.5 

 1500-300لتر /ملجم TDSمجموعة األمالح الذائبة  5-

 175-20لتر /ملجم Sodium (Na)الصوديوم  6-

 12- 10لتر /ملجم Potassium (K)البوتاسيوم  7-

 200- 100لتر /ملجم Calcium (Ca)الكالسيوم  8-

 50- 30لتر /ملجم Magnesium (Mg)الماغنيسيوم  9-

 200 -25لتر /ملجم Chloride (Cl)الكلوريد  10-

 250 -25لتر /ملجم Sulphate (SO4) الكبريتات 11-

 50 -25لتر /ملجم Nitrate (NO3)النترات  12-

 -لتر ال يوجد / ملجم Nitrite (NO2) النيترات 13-

0.10 

 -0.05لتر /ملجم Ammonium (NH4)األمونيوم  14-

0.50 

ال  -لتر ال يوجد/ملجم (H2S)كبريتيد الهيدروجين  15-

 يوجد

 

 الفينولPhenol Index 0.0005 -لتر ال يوجد / ملجم 
لتر /ملجم Dissolved Organicsالمواد العضوية الذائبة 17-

0.001 - 0.01 
 5 -0.40لتر /ملجم Phosphate (P2O5)الفوسفات  18-
 2 -1لتر /ملجم Boron (Br)البورون  19-

 1.50- 0.50لتر / ملجم Fluoride (F)الفلوريد - 20
 0.05 -لتر ال يوجد/ملجم Cyanide (CN)السيانيد - 21

 0.20 -0.05لتر /ملجم Aluminum (Al)األلومنيوم  22-
 

  الحديدIron (Fe) 0.02 - 0.05لتر / ملجم 
 0.05 - 0.02لتر /ملجم Manganese (Mn)المنجنيز  24-
 3 - 0.10لتر /ملجم Copper (Cu)النحاس  25-
 0.05 -لتر ال يوجد / ملجم Arsenic (As)الزرنيخ  26-
 0.005 - اليوجدلتر /ملجم Cadmium (Cd)الكادميوم  27-
 0.05-لتر ال يوجد /ملجم Chromium (Cr)الكروم  28-
 0.05-لتر ال يوجد / ملجم Lead (Pb)الرصاص  29-
 0.05-لتر ال يوجد /ملجم Nickel (Ni)النيكل  30-
 0.001-لتر ال يوجد /ملجم Mercury (Hg)الزئبق  31-
 0.01 -لتر ال يوجد/ ملجم Antimony (Sb) األنتيمون 32-
 5.00- 0.1لتر /ملجم Barium (Ba)الباريوم  33-
 0.01 - 0.005لتر /ملجم Selenium (Se) السيلينويم 34-
 0.01 -لتر ال توجد / ملجم Silver (Ag)الفضة  35-
 5.00 - 0.10لتر /ملجم Zinc (Zn)الزنك  36-
 



-40  العدد الكلي البكتيريTotal 
Bacterial Countمل 100/ خلية

 -ال توجد 
 E. Coli \100كوالي. بكتريا إ 41-

 ال توجد -مل ال توجد 
  \100بكتريا قولونية 42-

Coliform  ال توجد -مل ال توجد 
  100/استربتوكوكايبكتريا  43-

Faecal Streptococi ال  ملتر
 ال توجد -توجد 

  \ الكبريتيتبكتريا اختزال  44-
 ال توجد -مل ال توجد 100

النشاط اإلشعاعي  45-
Radioactivity ل ال /بيكريل

 1.00 -بيتا+0.10 -ألفا -توجد
 

  األنيونيةالمنظفات Anionic 
Detergents لتر ال توجد /ملجم- 

0.30 
 Pesticidesالمبيدات الحشرية  38-

 0.0005 -لتر ال توجد / ملجم
الهيدروكربونات العطرية متعددة  39-

 -لتر ال توجد /ملجم (PAH)الحلقات 
0.0003 

 



ان توفير ماء عذب طازج وصحي بكميات كافية ضروري جدا للوصول الى 

 .انتاج كميات عالية من الحليب  واللحم والبيض و في حيوانات المزرعة 

 

 احتياجات حيوانات المزرعة من المياه .3



كمية االستهالك خالل فصل 

 (liter)الشتاء 

كمية االستهالل في 

 (liter)الصيف

 

العمرية نوع الحيوان والفئة  

    Cattle 

70 80 Dairy cow (drinking water, milking, cleaning) 

30 35 Dairy cow, Calf rearing, growing cow  (2 years old) 

25 30 Heifer 

12 15 Calf (age 4-6 months) 

    Goat and sheep 

6-8 8-10 Ewe, Doe, Ram, Buck 

3 5 Growing animals (until 1 year) 

    Horses 

35 40 Horse (racing or drag) 

50 60 Lactating mare 

15-20 20-25 Filly 

    Birds 

0.20-0.25 0.3-0.35 Egg hen  

0.5 0.60 Turkey hen / Turkey rooster 

0.45 0.55 Duck 

0.5-0.6 0.75-0.90 Goose 

0.15-0.20 0.25-0.30 
Chickens pullet, Turkey pullet (6-5 months) 

Duck pullet or Goose bullet (2.5-3 months old) 

 ml75  ml80 Pigeon; Adult birds 

0.5-0.75 0.80-0.90 Rabbits; Adult rabbit  

 الحالة الفيزيولوجية  خالل فصلي الصيف والشتاء اباختالفاالحتياجات  المائية اليومي لبعض  انواع حيوانات المزرعة 
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 اكساد  -ادارة الثروة الحيوانية -التغيرات المناخية

1-  تكوينه وظيفة  : 

 فتركيب . في وزنه%  70 - 60في تكوين جسم الحيوان مكونا حوالي يدخل

تركيب الدهن يحتوى على أما . ماء %  70 –بروتين %  30العضالت يحتوى على 

 ..ماء%  10 –دهن %  90

 :فسيولوجيةوظيفية  -2

 يساعد في عمليات القضم والبلع واالجترار والهضم . 

 يقوم بحمل المواد الغذائية الممتصة إلى الدم وكذلك يحمل الفضالت إلى خارج الجسم عن

 .طريق البول 

 الجسم فىهو الوسيط الطبيعي المناسب لجميع التفاعالت الحيوية. 

 (.العرق والرئتين) يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم عن طريق التبخير من سطح الجلد 

 يكسب الجسم والعضالت المرونة المصحوبة بالقوة 

 .  لذلك يجب ان تلبي احتياجات الماء بشكل كامل للحيوان من اجل الحفاظ على صحة

 .الحيوان والتكاثر واالنتاجية



  :نوع الحيوان  -1
احتياجات الحيوان من الماء تبعا لنوع الحيوان فمثال احتياج الجمل من الماء تختلف 

 .أقل من احتياجات الخيل 

 
 ليتر ،  32ليتر يوميا بينما تشرب الخيول نحو  38تشرب االبقار الحلوب نحو

ليترا من الماء  8ليتر  والخنازير تشرب نحو  6في حين تشرب االغنام نحو 
 . في كل يوم

 :الساللة  -2
 كغ  1تحتاج االبقار الحلوب الى الماء بشكل اكبر من ابقار اللحم حيث ان كل

 .ليترا من الماء 3.36 - 3.04من الحليب يحتاج من 

3- عمر الحيوان: 
 الحيوانات البالغة تحتاج الى ماء اقل من الحيوانات النامية والفتية ، حيث تقل

 .احتياجات الماء بتقدم العمر

 :العوامل المؤثرة على احتياجات الحيوان للماء 



 نوع الغذاء و تركيبه- 4

ان حيوانات المزرعة التي يقدم لها  اعالف خضراء طازجة او درنات علفية ، 
، لذلك تكون احتياجاتها للماء اقل % 80-75حيث تتراوح نسبة الماء فيها نحو 

 .مقارنة مع الحيوانات التي تستهلك اعالف جافة

كغ من المادة الجافة  1كغ من الماء عندما تتناول  2الطيور واالغنام تحتاج الى 
كغ من الماء ، بينما تحتاج العجول الى  3-2للعلف، في حين تحتاج الخيول الى 

 .كغ من المادة الجافة 1كغ من الماء لكل  6-4كغ ، واالبقار الحلوب الى  3-4

 التغذية على مواد غذائية تحتوى على كميات كبيرة نسبيا من األمالح عند
 .المعدنية فأن ذلك يسبب زيادة احتياج الحيوان للماء 

 
 :طرق تقديم الماء للحيوان في المزرعة-5
(.المناهل)تختلف كمية الماء التي يتناولها الحيوان بحسب نظام الشرب 

 48.14فاألبقار التي تتناول الماء من مناهل اتوماتيكية مفردة تستهلك نحو 
ليترا من الماء ، في حين االبقار نفسها  التي تتناول الماء من  مناهل مشتركة 

 .ليتر من الماء  28.14لمرتين يوميا تستهلك نحو 

  وكذلك االمر بالنسبة لألغنام.  
 



 الحالة الفيزيولوجية - 6

من الماء، بينما ابقار % 58.2-56.2جسمها نحو في تحتوي االبقار الجافة 
 .من جسمها ماء  خالل فترة الحالبة%  71.9-69.8الحلوب تحتوي 

يزداد استهالك الماء خالل مرحلة النمو ويبلغ ذروته بعمر البلوغ و عند  -
 .مستويات االنتاج العالي ثم تنقص بتقدم العمر

 :الفصل  -7

 
 ليترا من الماء خالل  25تحتاج الى نحو( شهرا 18-6بعمر )االبقار النامية

 30ليترا من الماء في الصيف و نحو  40فصل الربيع بينما تستهلك نحو 
  .ليترا في الخريف

 

8-  اإلنتاجحجم 

  الحيوانات ذات اإلنتاج العالي من اللبن تحتاج إلى كميات أكبر من الماء
 .بالمقارنة بالحيوانات ذات اإلنتاج المنخفض 

  

 

 



 :درجة الحرارة المحيطة-9

 يسبب  تؤثر درجة الحرارة المحيطة بالحيوان  على كمية استهالك  الماء

 .ارتفاع درجة حرارة الجو في زيادة احتياج الحيوان من الماء 

 من كمية الماء المستهلكة عن طريق التبخر من % 12تفقد االغنام نحو

وتوفر الماء بشكل م   21الحرارة  نحو درجة  لوكانتالمجرى التنفسي فيما 

 م  37درجة الحرارة نحو اذا كانت %  20حر  وتفد نحو

  فالجدول االتي يوضح  العالقة بين درجة الحرارة و استهالك الماء عند

 .االبقار الحلوب

 



من ملح الطعام في ماء الشرب ساما لكل الفئات و % 2تركيز  يعدة

 .  غير ضار%  1حديا و % 1.5

 بالماء المالح الغذاء وتفقد اوزانها  مع  المتاثرةتعاف الحيوانات

) تغيرات في الرئتين والمثانة  وغدة الكظر  وفقدان الدهن في البطن 

 (التسمم بالملح
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 (:محل، ماطرة)تأثير السنة- 9

 تستهلك الحيوانات كميات مضاعفة من الماء خالل سنوات القحط مقارنة

 .بالسنوات الماطرة

 يبين الجدول االتي االختالفات في احتياجات االبقار للماء حسب نوع

 .السنة

 
Month  Type of year 

October September August July June May 

39,1 56,3 45,5 41,4 48,0 49,2 Normal year 

90,0 85,9 76,7 109,5 93,3 78,1 Dry year 



 

 1 -  عن طريق الجهاز التنفسي في الحيوانات التي تلهث مثل الكالب

 .وفي الحيوانات األخرى تكون كميات الفقد متفاوتة.

 2 –  وتختلف كمية الفقد . عن طريق الجلد بطريقة االنتشار والعرق

 .من حيوان آلخر حسب عدد الغدد العرقية في الجسم

 3 –  وهنا توجد اختالفات حسب نوع الغذاء . عن طريق البراز. 

 4 –  وهذه الطريقة تقع تحت تأثير الهرمون . عن طريق البول

 . (ADH)المضاد لإلبالة 
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تثقيف الفنيين ومربي الماشية حول كميات المياه التي يجب ان تقدم للحيوانات 

 حسب الفصل ودرجة الحرارة والحالة الفيزيولوجية للحيوان

التوجه نحو الحيوانات المتحملة للعطش  وتغيرات المناخ مثل االبل  واالغنام 

 .لتحقيق االمن الغذائي العواس

ية الجيدة وتقلل من عدد وتبريد الحيوانات تقلل تصميم طرق ايواء توفر  التهو

 .  من معدل التبخر

 



 للحيوانات الظل زراعة االشجار  في المراعي والحظائر لتوفير •

 عدم رعي الحيوانات خالل الساعات الحارة  من النهار •

 الموجات الحرارية  خاللتجنب الرعي خالل  •

 .جز الصوف خالل  الفصل الحار •

 .تقديم اعالف قليلة الدسم في ايام الموجات الحارة •

 قص الصوف في بداية الصيف•

 



الماء المقدم للحيوانات يجب ان يكون عذب  صحي  وصالح للشرب  

 .وبارد

 



في سواء   المشاكل من الكثير تسبب قد الحيوان جسم في السوائل نقص 

 لبناء والمهمة الفسيولوجية العمليات من التقليل أو تعطيل في أو الهضم

 .الحيوان جسم

 بواسطة الجسم سوائل من المفقود تعويض طريق عن عالجه ويتم 

 .FLUID THERAPY (بالمحاليل العالج) األروائية المحاليل

 الحيوان يحصل على كميات كافية من الماء الجيدة وترك الرعاية

 .الحتياجاتهالنظيف تبعا 

توفير الماء النظيف والصحي للحيوان. 
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 العديد من التجارب على الهضم  ( اكساد)العربي لقد اجرى المركز

على انواع مختلفة من االعالف  لتحديد االحتياجات الغذائية لألغنام 

 .والماعز الشامي ، فجميع المحطات االنتاجية والبحثية العواس
 .تستعمل هذا البرنامج

 توفير الماء للحيوانات يتغير حسب الغذاء  والمناخ وفق نظام التربية

 .وكذلك  بالمناهل او مشارب فردية  تقلل من الهدر

 






