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 -الماء كعنصر غذائي :

اهمية لتجهيزها من قبل الظيهر. وغالبًا ما يؤخذ بنظر الماء من اكثر العناصر الغذائية     
% من وزن الجدم الكمي ومن ماء الجدم هذا 07ويذكل   االعتبار عند حدوث مذاكل ميكانيكية

% في الدهائل ما بين الخاليا وفي الدم. محتهى ماء الجدم 07% في خاليا الجدم و 07حهالي 
يادة عمر الظير يزداد محتهى دهن الجدم ومن ثم يجتمع مع محتهى البروتين وهذا يعني انه بز 

محتهى ماء الجدم كندبة لهزن الجدم سهف تنخفض. يحرل الظير عمى الماء الالزم عن 
 Catabolism ofوالــهدم في اندــــجة الجدم  eatingوالغذاء  drinkingطريق ماء الذرب 

body tissues  .والتي تذكل جزء او شيء طبيعي لمنمه والتظهر 

 -صفات ماء الشرب للطيور :

 ان ٌكون الماء نمً وخالً من الشوائب العلمة والذائبة . (1)

 خالً من البكترٌا المرضٌة وباالخص بكترٌا السالمونٌال . (2)

 خالً من االمالح الذائبة مثل ملح الطعام او امالح الحدٌد .  (3)

 المغنٌسٌوم والكالسٌوم.تجنب استعمال الماء العسر المحتوي على نسبة عالٌة من امالح  (4)

يزيد تركيزها في الماء عن  وان ال Nitrateو  Nitriteان يكهن خالي من امالح النترات  (5)
07 ppm  57الن المدتهيات العالية التي ترل الى ppm  تكهن سامة لمظائر



 

 

المهجهد في  Aوالمدتهيات األوطأ قمياًل تؤثر عمى قابمية الظير لالستفادة من فيتامين 
 العميقة. 

 -تحليل الماء :

 -من اهم التحالٌل التً تجري على المٌاه هً :

 ( اللون 1)

لد ٌكتسب الماء لوناً معٌناً غٌر لونه الرائك وهذا ٌعود الى وجود بعض االمالح المذابة فٌه     

 مثل امالح الحدٌد ، المواد الدباغٌة وغٌرها. 

 ( درجة التعكر 2)

لماء عكراً فً بعض االحٌان وهذا ٌعود الى وجود بعض الجزٌئات المعلمة فً لد ٌبدو ا    

 الماء. 

 ( درجة العسرة 3)

 غنٌسٌوم على تعسر الماء وتغٌر طعمه. متعمل امالح الكالسٌوم وال    

 ( الحدٌد 4)

طوح من النادر ان ٌؤثر وجود الحدٌد فً الماء على االفراخ اال انه ٌؤدي الى تبمع كافة الس    

 التً ٌتالمس معها.

 ( درجة تركٌز اٌون الهٌدروجٌن 5)

( عن درجة لاعدٌة او حامضٌة المحلول ، والماء PHتعبر درجة تركٌز اٌون الهٌدروجٌن )    

 . 2- 2.2ٌفترض ان ٌكون محلوالً متعادالً تتراوح درجة تركٌز اٌون الهٌدروجٌن له ما بــٌن 

 ( المواد الصلبة الكلٌة 6)

 تمثل المواد الصلبة الكلٌة الذائبة او المعلمة فً الماء.     

 ( نسبة النتروجٌن 2)

فً الماء على مدى احتوائه على المواد العضوٌة المتحللة وٌعبر هذا المعٌار  Nتعبر نسبة      

 عن درجة تلوث المٌاه. 

فانها  ppm 5.5ة ( العناصر المعدنٌة السامة وعند تجاوز تركٌزها بعض العناصر المعدن8ٌ)

 تؤدي الى تسمم الطائر عند تناوله للماء الحاوي علٌها.

 ( االحٌاء الدلٌمة 9)



 

 

نوع البكترٌا ولٌس عددها هذا الجانب االهم فً تحالٌل المٌاه النه تتولف طبٌعة تاثٌرها على     

 نوع البكترٌا سواء على الطائر او االنسان. 

 ( المواد المعممة 15)

لكلور او بعض المواد المعممة االخرى فً الماء لتعمٌمه ولكن عند ارتفاع نسبتها اضافة ا      

فً لماء عن الحدود المناسبة فانها تكون مؤذٌة للطائر والبعض منها ٌؤدي الى انخفاض كمٌة 

 الماء المستهلن. 

وعند تحلٌل الماء كٌمٌاوٌاً ٌسمح بوجود بعض الشوائب فٌه الى حدود معٌنة لٌكون صالح 

 للشرب وفٌما ٌلً الحدود المصوى المسموح بها لمثل هذه الشوائب .

 

 

 

 

 

 

 الحد االلصى المسموح به فً الماء نوع الشوائب

 ppm 1000 مجموع المواد الصلبة الذائبة

 ppm 400 مجموع المواد الماعدٌة

 8 درجة تركٌز اٌون الهٌدروجٌن

 ppm 45 امالح النترٌت

 ppm 250 امالح الكبرٌتات

 ppm 500 ملح الطعام )االفراخ النامٌة(

 ppm 1000 ملح الطعام )الطٌور البالغة(

 اما تاثٌر مستوى ملح الطعام على كمٌة الماء المستهلن موضحة كاالتً :

 كمٌة الملح فً الغذاء

 غم/لتر ماء

 معدل استهالن الماء

 مللتر/طائر /ٌوم



 

 

5 254 

4 245 

2 326 

12 426 

 -المتحصل من قبل الطيور :مصادر الماء 

 ( ماء الشرب     1)

شرب الماء من لبل الطٌر ٌزداد بتمدم العمر كما انه ٌنخفض لكل وحدة من وزن الجسم     

وشرب الماء له عاللة بالعلف المتناول واي عامل ٌؤثر على العف المتناول فانه ٌؤثر بصورة 

تزٌد من شرب الماء. كذلن  Naفً الصودٌوم غٌر مباشرة على الماء المتناول الملح او الزٌادة 

 Caمثل الموالس او كسبة فول الصوٌا او مصادر الكالسٌوم  Kاالعالف العالٌة بالبوتاسٌوم 

سوف تنتج زٌادة فً شرب الماء. والزٌادة فً شرب الماء بدٌهٌاً  Mgوالفسفور المرتبطة مع 

 شة. ٌؤدي الى زٌادة فً الماء المطروح وبالتالً رطوبة الفر

درجة الحرارة البٌئٌة ربما تعتبر العامل الرئٌسً المؤثر على الماء المتناول. فالدجاج البٌاض 

م الن العلف    15م ٌستهلن ماء مرتٌن اكثر من الطٌور المرباة على    35عند درجة حرارة 

تزداد تحت هذه  feed:waterالمتناول ٌنخفض عند درجات الحرارة العالٌة علٌه فان نسبة 

 لحاالت وتؤدي الى رطوبة الفرشة . ا

م    32و 25ٌوضح الجدول االنواع المختلفة من الدواجن واستهالكها للماء فً درجات الحرارة 

(152.) 

Ingredient Evaluation and Diet Formulation 

Table 2.40 Daily ad-lib water consumption of poultry (Liters per 1000 

birds) 

  20C 32C 

Leghom pullet 4 wk 

12 wk 

18 wk 

50 

115 

140 

75 

180 

200 

Laying hen 50%prod 

90%prod 

150 

180 

250 

300 



 

 

Non- laying hen  120 200 

Broiler breeder 

pullet 

4 wk 

12 wk 

18 wk 

75 

140 

180 

120 

220 

300 

Broiler breeder 

hen 

50%prod 

80%prod 

180 

210 

300 

360 

Broiler chicken 1 wk 

3 wk 

6 wk 

9 wk 

24 

100 

240 

300 

40 

190 

500 

600 

Turkey 1 wk 

4 wk 

12 wk 

18 wk 

24 

110 

320 

450 

50 

200 

600 

850 

Turkey breeder 

hen 

 500 900 

Turkey breeder 

tom 

 500 1100 

Duck 1 wk 

4 wk 

8 wk 

28 

120 

300 

50 

230 

600 

Duck breeder  240 500 

Goose 1 wk 

4 wk 

28 

250 

50 

450 



 

 

12 wk 350 600 

Goose breeder  350 600 

These figures indicate approximate water usage values and will vary with 

the stage of production, health and feed consumption. 

 ( ماء الغذاء 2)

% من الماء الحر. والماء المرتبط ٌصبح جاهز خالل 15معظم االعالف تحتوي حوالً     

 % من االحتٌاجات الكلٌة ٌكون اصلها من العلف. 8-2الهضم والتمثٌل 

 ( ماء التمثٌل 3)

% من الماء الكلً فعند اكسدة 15-8الناتج عن حرق او اكسدة العناصر الغذائٌة وٌشكل     

غم ماء  55غم كاربوهٌدرات تعطً  155غم ماء  وعند اكسدة  152غم دهن ٌعطً 155

 غم ماء تمثٌلً . 41غم بروتٌن ٌعطً  155واكسدة 

 

 -خواص الماء التي تجعله يستخدم في العديد من وظائف الجسم :

 الخالٌا الحٌة عبارة عن مواد هالمٌة ذات شد سطحً لوي .  (1)

 للماء ثالث حاالت .  (2)

 الحالة السائلة )حجم ثابت ولٌس له شكل(.  - أ

 الحالة الغازٌة )البخار( )لٌس له حجم ثابت ولٌس له شكل ثابت(.  - ب

 الحالة الصلبة )الثلج( )له حجم ثابت ، لٌس له شكل ثابت( .  -جـ

 عدٌم اللون والطعم . (3)

 كثافة الماء بالحالة السائلة اعلى من كثافته بالحالة الصلبة.  (4)

 رارة نوعٌة عالٌة وغٌر اعتٌادٌة )ٌسخن بسهولة وٌبرد ببطء(. ٌتمٌز الماء بح (5)

ٌتمٌز بحرارة تبخٌر الماء عالٌة وغٌر اعتٌادٌة. ٌحتاج الى سعره واحدة لكل درجة  (6)

 سعره لتحوٌله من سائل الى غاز .  545م بعدها ٌحتاج الى    155تغٌٌر ولحد 

 ٌعد الماء مادة مستمرة نسبٌاً.  (2)

 ابة المواد اكثر من اي مادة اخرى. للماء المابلٌة على اذ (8)

 ٌعد الماء نشطاً فً اواصر الهٌدروجٌن وفً عملٌة انتزاع ذرة الهٌدروجٌن.  (9)



 

 

 -محتوى جسم الطائر من الماء :

% ماء تنالص هذه النسبة مع تمدم 85ٌحتوي جسم االفراخ الصغٌرة بعمر اسبوع على     

% ماء 65لبٌضة الكاملة فتحتوي على اما ا week 42% بعمر 55الطائر بالعمر فتصل الى 

 -فً تركٌبها العام. كما هو موضح بالجدول نسبة الماء الكلً فً دجاج اللكهورن االبٌض :

 

 نسبة ماء الجسم % نسبة البالزما % wkعمر الطٌر 

1 95.5 85.2 

2 96.3 68.2 

3 96.1 62.1 

4 95.8 68.9 

6 95.8 59.2 

8 95.5 55.9 

16 95.1 48.2 

32 94.6 55.5 

 

 -اهم الوظائف التي يقوم بها الماء في الطائر الحي :

ٌعمل على ترطٌب الغذاء فً الحوصله مما ٌسهل طحنة فً المانصة ثم مروره خالل  (1)

 اجزاء المناة الهضمٌة. 

كونه احد مركبات الدم فهو ٌساعد على نمل العناصر الغذائٌة الممتصة من الجهاز  (2)

 المختلفة.  الهضمً الى اجزاء الجسم

ٌموم بدور مهم فً عملٌة تنظٌم درجة حرارة الجسم الحً وتتم فً الطائر من خالل  (3)

 الرئة واالكٌاس الهوائٌة لخلو جلد الطٌر من الغدد العرلٌة. 

ٌساعد على نمل فضالت العملٌات التمثٌلٌة التً تحدث فً الخالٌا الحٌة الى خارج  (4)

 الجسم. 

 بصورة متوازنة.  ٌساعد على حفظ الضغط التنافذي (5)

 (. PHٌعمل على تنظٌم درجة تركٌز اٌون الهٌدروجٌن ) (6)



 

 

 -احتياجات فروج اللحم للماء في االعمار المختلفة :

 

 باوند ماء/ باوند علف باوند علف/طٌر wkباوند ماء / wkالعمر 

1 5.235 5.546 1.965 

2 5.465 5.413 1.125 

3 5.825 5.548 1.485 

4 1.385 5.836 1.645 

5 1.425 5.985 1.555 

6 1.285 1.125 1.595 

2 1.955 1.315 1.495 

8 2.155 1.355 1.525 

9 2.365 1.525 1.485 

 1.465 8.125 11.925 المجموع

 

 اما استهالن الماء من لبل الطٌور فً فروج اللحم 

 مللتر/طائر /اسبوع كمٌة الماء المستهلن wk العمر

1 154 

2 259 

3 322 

4 626 

5 662 

6 852 

2 885 

8 953 



 

 

 

 -تتاثر كمية الماء المستهلك لفروج اللحم بعوامل عديدة اهمها :

 ( نسبة ملح الطعام فً العلٌمة 1)

% من العلٌمة تزٌد كمٌة الماء المستهلن من لبل 5.35زٌادته عن الحدود الممررة اكثر من     

 الطٌر. 

 ( درجة حرارة البٌئة 2)

م ٌضاعف كمٌة الماء المستهلكة من    35 -26زٌادة درجة الحرارة البٌئٌة داخل البٌت عن     

 لبل الطٌر. 

  تركٌب غذاء الحٌوان( 3)

زٌادة نسبة البروتٌن فً العلٌمة عن الحدود المناسبة لفرج اللحم تؤدي الى ارتفاع كمٌة الماء     

العضوٌة غٌر المهضومة التً ٌحتاج الطائر الى المستهلكة من لبل الطٌور لزٌادة نسبة المادة 

 كمٌات اضافٌة من الماء للتخلص منها وطرحها عن طرٌك الجهاز الهضمً. 

 نوع الحٌوان وحجمه ووزنه (4)

 ( عمر الحٌوان 5)

 ( نوع دلائك المادة العلفٌة6)

 ( نشاط الدجاج وحركته2)

  -الماء المطروح   :( 8)

 ( فً الفضالت أ)

الماء المطروح فً البول والزرق ٌختلف تبعاً لالختالف فً الماء المتناول . ودجاج فروج     

% 85% رطوبة بٌنما المنتج من الدجاج البٌاض ٌحتوي  65-25اللحم ٌنتج فضالت تحتوي 

رطوبة. وفً الدجاج البٌاض كمٌة الماء المطروح فً الزرق اربع مرات الل من المطروح فً 

 البول. 

 الفمد بالتبخر ( ب)

التبخر هو واحد من اربع سارات فٌزٌائٌة ممكن للدواجن تسٌطر فٌها على درجة حرارة     

 من الحرارة تحتاجها لتبخر واحد غم من الماء.  kal 5.5جسمها. 

فمد الحرارة بالتبخر دورها ٌكون من خالل سطح الجسم والمناة التنفسٌة . والطٌور ال تحتوي 

ان التبخر من الجلد محدد ومعدل التبخر ٌتناسب مع معدل التنفس. الفمد غدد عرلٌة علٌه ف

% من الحرارة المفمودة الكلٌة فً فروج اللحم المربى فً 12الحراري خالل التبخٌر بشكل 



 

 

% 55م وربما تصل الى   26 – 35م ولكن هذه النسبة تزداد خالل درجات الحرارة   15درجة 

من الحرارة المفمودة الكلٌة من الجسم. الرطوبة البٌئٌة العالٌة تملل كفاءة الفمد الحراري 

التبخٌري خالل الجلد عن الذي ٌحصل من الرئتٌن عند درجات الحرارة العالٌة ، فان فمد الماء 

 .التبخٌري )بالتبخر( ٌكون تمرٌباً بمدر الماء المتناول

 مع توفٌر ماء حار وبارد  c 33الدجاج البٌاض عند اداء  

Water temperature   

c 2 c33 

25.8 63.8 Feed/bird/day(g) 

93.5 81.5 egg production% 

48.4 49.5 Egg weight (g) 
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