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દૂધ ઉત્પાદનમાાં પાણીન ાં મહત્વ 
ભરત આર. પટેલ 

પી.એચ.ડી.સ્ટુડન્ટ, રૂરલ સ્ટડડ વિભાગ, ભાિનગર યવુનિવસિટી, ભાિનગર-ગજુરાત  
પ્રસ્તાવના :- 
            “ જળ એજ જીિન છે ” પાણીએ 
શરીરની અવનિાર્ય જરૂડરર્ાત છે. પાણીએ 
મહત્િનુું જીિરક્ષ તત્િ છે તેના િગર જીિન 
શક્ય નથી. ભખૂ કરત પાણીની તરસથી પ્રાણી 
િધ ુપીડાર્ છે. શરીરમાું રહલેા ઘટકો જેિા કે 
ચરબી, પ્રોટીન, કાબોડિત પિાથો િગેરે અડધા 
ભાગના ગમુાિિા છતાું પ્રાણી જીિી શકે છે. 
પરુંત ુ શરીરમાું ૧૦ ટકા પાણી ઓછું થાર્ તો 
પશ ુબચેેની, ધ્રજૂરી અને નબળાઈ અનભુિે છે 
તથા ૨૦ ટકા પાણી ઓછું થાર્ તો પશનુુું મતૃ્ય ુ
થિાની સુંભાિના પણ રહ ેછે.  
             શરીરના વનભાિ માટે પાણીની 
ખબુજ જરૂડરર્ાત છે. તેમજ પશઓુમાું દૂધ 
ઉત્પાિનમાું પણ પાણીની ખબુજ અગત્ર્તા 
રહલેી છે. પરુંત ુ પશપુાલકો આ િાતથી હજુ 
િાકેફ ન હોિાથી તેઓ મોટા ભાગે પશઓુને 
ડિિસમાું દુધાળ પશઓુમાટે પાણીની ખાસ 
વ્ર્િસ્થા કરતાું નથી. િધમુાું કોઈ પશપુાલનના 
તજજ્ઞ દ્વારા ડિિસ િરમ્ર્ાન છ- સાત િાર 
પાણી પીિડાિિાની સલાહ આપેતો ફક્ત બ ે
થી ત્રણ ડિિસ પ્રર્ત્ન કરે છે. પરુંત ુપશઓુને 
અસ િરમ્ર્ાન એક- બે િાર પાણી 
પીિડાિિાની પ્રણાલી પડલે હોિાથી 
શરૂઆતના ડિિસોમાું એક-બે િાર જ પાણી 
પીિે છે. અને પશપુાલક કુંટાળીને જૂની પ્રણાલી 
ચાલ ુકરી િે છે. પડરણામે પશ ુઆહારમાું ખબુજ 
ખચય કરતાું હોિા છતાું પાણીના વ્ર્િસ્થાપનને 

અભાિે દૂધ ઉત્પાધાન જેટલુું જોઈએ તેટલુું 
િધારી શકતુું નથી. પરુંત ુ જો થોડાક ડિિસ 
સધુી આ પ્રર્ત્ન કરિામાું આિે તો પશ ુ એક 
ડિિસ િધિુાર પાણી પીિાનુું ચાલ ુકરી િે છે.  
(૧) શરીરમાાં પાણીની અગત્યતા:-  
             દૂધ ઉત્પાિનમાું પાણીનુું મહત્િ 
જાણિા માટે સૌ પ્રથમ શરીરમાું પાણીનુું શુું 
મહત્િ છે તે વિષે જાણવુું જરૂરી બને છે. 
શરીરનો મોટો ભાગ પાણીનો બનેલો હોર્ છે. 
શરીરમાું ૭૦-૭૫ ટકા પાણી રહલેુું હોર્ છે. 
શરીરમાું ચાલતી કોઈપણ ચર્ાપચર્ની 
ડિર્ામાું પાણી ખબુજ જરૂરી છે. પાણી શરીરમાું 
વિવિધ ભાગોમાું ઉજાય અને સફાઈનુું કાર્ય કરે છે. 
શરીરના કોષોની સ્સ્થવત સ્થાપકતા અન ે
સખ્તાઈ પાણી આપે છે. શરીરમાું આંતરડામાથી 
પાચન દ્વારા અગત્ર્ના તત્િોના શોષણમાું અન ે
ચર્ાપચર્નની ડિર્ાને અંતે ઉિભિતા નકામા 
તત્િોના ઉત્સર્જન માટે પાણી િહનના માધ્ર્મ 
તરીકે કામ કરે છે. શરીરમાું આશ્રવુત િાબ 
જાળિિાનુું કામ પાણી કરે છે જો આ િાબ 
જારિાઈ ન રહ ેતો શરીરના કોષો ફૂલીને ફાટી 
જાર્ છે. અથિા તો ચીમળાઈ જાર્ છે. અન ે
તેની કાર્યક્ષમતા ગમુાિતાું પશનુુું ઉત્પાિન 
ઓછું થાર્ છે. અને િધારે વિષમ પડરસ્સ્થવતમાું 
પશનુુું મતૃ્ય ુપણ નીપજી શકે છે. ગરમીની ઉચ્ચ 
ઘનતાને લીધ,ે ગરમીનુું શોષણ કરીને, ઉચ્ચ 
ગપુ્ત ગરમીના સુંગ્રહના ગણુથી ફેફસા તથા 
ચામડી દ્વારા બાષ્પીભિનથી િધ ુ ગરમી 
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ગમુાિીન ે તથા એક સરખી ગરમી િહન 
કરિાના ગણુ ને લીધે પાણી શરીરના તાપમાન 
નુું વનર્મન કરે છે. ઑક્સીજન જલિ િાય ુછે જે 
શરીરમાું રહલેા પાણી દ્વારા ઓસ્ક્સજનની 
જલિતા ઓછી થતાું તે ફેફસામાું શોષિા સક્ષમ 
બને છે. આમ શ્વાસો શ્વાસમાું પણ પાણી 
ઉપર્ોગી ન્િડ ે છે. સરળતાથી હાઈડ્રોજન અને 
હાઈડ્રોસ્ક્સલ આર્ન ગમુાિિાના લીધે પાણી 
ઘણા રસાર્ણોના બુંધારણ બનાિમાું ઉપર્ોગી 
બને છે. ખોરાક ચાિિામાું અને કોલલર્ા 
બનાિિામાું પશનેુ પાણીની જરૂર પડ ે છે. 
ચામડી, શ્વાસો શ્વાસ, મતૂ્રવપિંડ અને આંતરડા 
દ્વારા નકામા પિાથોના વનકાલ દ્વારા તે શરીરની 
પ્રવતકારક ક્ષમતા જાળિી રાખે છે. જલીપ 
વિધતન (હાઈડ્રોલપસીસ) માું સુંકરારે્લા 
ઉત્સેચકો દ્વારા પાણી રાસાર્લણક પરડિર્ામાું 
મિિ કરે છે. શરીરના જુિા જુિા ભાગોમાું 
પોષકતત્િોના િહન અન ે શોષણમા પાણી 
અગત્ર્નો ભાગ બજિ ે છે. અખાના ડોળામાું 
પ્રકાશના પ્રવતલબિંબના માધ્ર્મ તરીકે પણ પાણી 
કાર્ય કરે છે.  
(૨) દૂધ ઉત્પાદન અને પાણી:-  
             પાણીની આપવૂતિને લીધે જ શરીર 
પોતાના કર્ો સારી રીતે બજાિે છે. પ્રાણીના 
લોહીમાું ૮૦ થી ૮૩ ટકા પાણી, સ્નાયમુાું ૭૦ 
થી ૭૫ ટકા પાણી તથા દૂધમાું ૮૦ થી ૮૫ ટકા 
પાણી રહલેુું હોર્ છે.  
             દૂધ ઉત્પાિનમાું પાણીનુું મહત્િ 
જાણિા માટે સૌ પ્રથમ દૂધ બનિાની ડિર્ા 
સમજિી અગત્ર્ની છે. ગાર્ ભેસના આઉમાું 
દુગ્ધ સ્ત્રાિી ગ્રુંવથઓ આિેલી છે. આ ગ્રુંવથઓ 
એક બાજુથી શદુ્ધ લોહી લાિતી ધામની સાથે 
સુંકરારે્લી હોર્ છે. જ્ર્ારે બીજી બાજુ અશદુ્ધ 
લોહી લઈ વશરાઓ સાથ ે સુંકળાર્ેલી હોર્ છે. 

આઉમાું આ ધમની અન ે વશરાઓ નાની નાની 
િાડહનીઓમાું પડરણમી ખબુજ ઝીણી જાળી જેવ ુ
માળખુું બનાિે છે તથા જ્ર્ારે દૂધ િોહિામાું 
સમર્ થાર્ ત્ર્ારે ધમનીઓમાથી લોહી િહી 
આઉમાુંથી ખબુજ ઝડપથી પસાર થાર્ છે. તથા 
ઓસ્ક્સટોસીન અંત્રસ્ત્રાિની મિિ થી લોડહમાથી 
દૂધ આઉમાું સ્ત્રિિાની ડિર્ા થાર્ છે. આમ 
લોહી તથા દૂધ બુંનેમાું ૮૦ થી ૮૫ ટકા પાણી 
રહલેુું છે. જે િશાયિે છે કે દૂધ ઉત્પાિનમાું પાણી 
ખબુજ અગત્ર્નો ભાગ ભજિે છે. જો પાણી 
શરીરને પરૂત ુું સ્િચ્છ અન ે સમર્સર ના મળે 
તો સ્િાભાવિક રીતે દૂધ ઉત્પાિન ઘટે છે. આથી 
જો પશનેુ ફકત િોહિાના અડધા કલાક પહલેા 
પાણી આપિામાું આિે તો પણ દૂધ ઉત્પાિન ૫ 
થી ૧૦ ટકા જેટલુું િધારી શકાર્ છે.  
             ઉપરાુંત દૂધએ પણ પાણીમાું 
ઓગળેલા વિવિધ ઘટકો જેિાકે ફેટ, લેકટોઝ, 
કેલ્શશર્મ, કેસીનેટ, ફોસફેટ, વિટાવમન અન ે
વમનરલનુું દ્રાિણ જ છે. આથી આ દ્રિર્ોનુું 
સપ્રમાણ વમશ્રણ થાર્ તે માટે તેમજ દૂધ 
ઉત્પાિન જાળિી રાખિા માટે પાણી ખબુજ 
જરૂરી છે.  
(૩) દૂધ ઉત્પાદન અને પાણીની જરૂરીયાત:- 
         દૂધ આપતી ગાર્ોને પાણીની 
જરૂરીર્ાત સૌથી િધ ુ હોર્ છે. દુધાળ ગાઈને 
િરરોજ ૨૫ થી ૩૦ લલટર પાણી શરીરના 
વનભાિ માટે જરૂરી હોર્ છે. આ ઉપરાુંત દૂધ 
ઉત્પાિન માટે પ્રત્રે્ક લલટર દૂધ િીઠ ચાર 
લલટર પાણીની જરૂરીર્ાત હોર્ છે. આથી એક 
ગાર્ ડિિસનુું ૧૫ લલટર દૂધ આપતી હોર્ તો 
તેને ડિિસનુું ૬૦ લલટર પાણી શરીરના વનભાિ 
માટે જરૂરી બને છે. આમ કુલ ૮૦ થી ૯૦ લલટર 
પાણી જરૂરી છે. મોટા ભાગે પશપુાલકો ગાર્- 
ભેંસન ેડિિસમાું બે થી ત્રણ િાર પાણી આપતા 
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હોર્ છે. આથી પશનેુ પોતાની જરૂરીર્ાત 
સુંતોષિા માટે એકી સાથે ૨૦ થી ૩૦ લલટર 
પાણી પીવુું પડ ેછે પાણી આટલી માત્રામાું એકી 
સાથે િધ ુ પીિાથી પશ ુ સસુ્ત બની જાર્ છે. 
અને એક- બ ે કલાક સધુી િાગોળિાનુું પણ 
બુંધ કરી િે છે. જે પશનુી કાર્ય ક્ષમતા પર માઠી 
અસર પહોચાડ ેછે. પડરણામે દૂધ ઉત્પાિન ઘટે 
છે.  
             આથી આ સમસ્ર્ા ન સજાયર્ તે 
માટે ગાર્ ભેંસને ચોમાસા અને વશર્ાળામાું 
ચારિાળ તથા ઉનાળામાું શક્ય હોર્ તો ડિિસ 
િરમ્ર્ાન િર બે કલાકે અથિા ૬ થી ૭ િાર 
પાણી આપવુું જોઈએ અને જો શક્ય હોર્ તો 
અત્ર્ારના આધવુનક સમર્ મજુબ પાકી ગમાણ 
બનાિી ૨૪ કલાક પાણી મળી રહ ે તેિી 
વ્ર્િસ્થા કરિી જોઈએ જેથી પશ ુ જરૂરીર્ાત 
મજુબ પાણી પી શકે.  
             પશનેુ નાિડાિિા, ગમાણ, શેડ, 
તથા સાધનોની સફાઈ માટે ગાર્ િીઠ ૫૦ થી 
૭૦ લલટર પાણીની જરૂરીર્ાત રહ ેછે. એટલ ેકે 
કુલ મળી દુધાળ ગાર્ િીઠ ૧૦૦ થી ૧૧૦ 
લલટર અને ભેંસ િીઠ ૧૩૦ થી ૧૫૦ લલટર 
પાણીની  િૈવનક જરૂરીર્ાત રહ ે છે. 
િાતાિરણના તાપમાનના પ્રમાણ માું ખોરાકના 
પ્રવતડકલો સકૂા દ્રવ્ર્ો િીઠ િાછરડામાું ૭ થી ૮ 
ડકલો, પખુ્ત ગાર્ોમાું ૩.૫ ડકલો પાણીની 
જરૂરીર્ાત રહ ેછે. ઘટેાું- બકરાની પ્રવતડિન ૧૦ 
થી ૧૨ લલટર, ઊંટને પ્રવતડિન ૨૮ થી ૩૫ 
લલટર તથા ઈંડા આપતી મરઘીને પ્રવતડિન ૮૦ 
થી ૧૦૦ વમલીલીટર પાણીની જરૂરીર્ાત રહ ેછે. 
ઉનાળાની ગરમીમાું થતાું તણાિન ે ઘટાડિા 
ગાર્ો ભેંસો પર પાણીનો છુંટકાિ કરિો તેમજ 
ભેંસ માટેના કૃવત્રમ તરાિો માટે પણ પાણીની 
વ્ર્િસ્થા કરિી પડ ે છે. પક્ષીઓને પણ 

ઉનાળામાું પાણીના છુંટકાિથી તેમના રહણેાકની 
જગ્ર્ા ઠુંડક િાળી બનાિિી અવત આિશ્ર્ક છે. 
શરીર પર પાણીના વનર્વમત છુંટકાિ થી ત ે
ઉનાળામાું પશઓુનુું દૂધ ઉત્પાિન, પ્રજનન અન ે
તુંદુરસ્તી જળિાઈ રહ ે છે. શરીરમાું પાણીની 
જરૂરીર્ાતો આધાર તેની ઉંમર તથા શરીરનુું 
કિ, ઓલાિ િાતાિરણમાું પ્રસ્થાપન, 
કામગીરી, ચાલવુું, કસરત ખેતીના કર્ો ઋત ુ
તથા હિામાન, ભેજનુું પ્રમાણ, ગભાયિસ્થા, 
ખોરાકનો પ્રકાર, દૂધનુું ઉત્પાિન, પાણીની 
સ્િછતા તથા વ્ર્િસ્થા પર રહલેો છે. રોગને 
લીધે પાણી શરીરમાું ઓછું થઈ જાર્ તો પણ 
ઉત્પાિન ઘટી જાર્ છે. અને પાણીનો જથ્થો 
શરીરમાું વનર્વમત કરિો પડ ે છે. િધ ુ પડતુું 
લબન જરૂરી પાણી શરીરમાું જાર્ ત ેપણ ર્ોગ્ર્ 
નથી. તેનાથી રક્તકણો તટૂી જિાની શક્યતા છે 
તેથી આંગળિાય,ુ પ્રાણિાયનુ ુું, િહન ખોરુંભ ે
પડ ે છે. આિી પડરસ્સ્થવતમાું પશનુા શરીરના 
કોષોને પરૂતા પ્રમાણમા પ્રાણિાય ુના મળિાથી 
અને આંગળિાયનુો વનકાલ ન થિાથી ખોરાકના 
ચર્ાપચન પર અસર થાર્ છે. તેના કારણ ેપશ ુ
ઉત્પાિન પર ઘણી માઠી અસર થાર્ છે. 
ફ્લોરાઈડની માત્રા િધારે હોર્ તેવુું પાણી 
આપિાથી િાુંત અને હાડકાના રોગ થાર્ છે. 
તેથી પશ ુ ખોરાક લઈ શકતુું નથી અને તથેી 
અપરૂતી શસ્ક્તને લીધે નબળું પડ ે છે તથા 
ઉત્પાિન શસ્ક્ત પણ ઘટે છે. 
(૪) દૂધાળા પશ માાં ખોરાક પાચન અને પાણીની 
જરૂરીયાત:- 
             ગાર્-ભેંસને ખોરાક પાચન માટે 
ખોરાકમાું રહલે પિાથયના પ્રત્રે્ક ડકલો શષુ્ક 
પિાથયિીઠ ૭ થી ૮ ડકલો પાણીની જરૂડરર્ાત 
પડ ે છે. પશઓુમાું મોટાભાગે લીલાઘાસચારના  
અભાિને કારણે પશમુાલલકો સકૂો ઘાસચારો િધ ુ
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પ્રમાણ માું ખિડાિતા હોિાથી િધ ુ પાણીની 
જરૂડરર્ાત સજાયર્ છે. તિ ઉપરાુંત પશમુાલલકો 
પશનેુ િાણ પણ સકુૂું જ ખિાિડાિતા હોર્ છે 
આથી પાણીની િધ ુ ઉણપ સજાયર્ છે. આથી 
આિા દૂધાળા પશઓુમાું પાણીની િધ ુઉણપ ન 
સજાયર્ તે માટે િાણને પાણીમાું પલારીને એક 
કલાક બાિ ખિડાિિાથી િાણનુું પાચન સારુું 
થાર્ છે. તથા દુધાળ પશઓુને લીલો ઘાસચારો 
િધ ુખિડાિિો જોઈએ કારણ કે પાણીની માત્રા 
લીલા ઘાસ ચારામાું િધ ુ હોિાથી તે સપુાચ્ર્ 
બને છે. આમ કરિાથી દૂધ ઉત્પાિન િધારી 
શકાર્ છે.  
(૫) દૂધાળા પશ ઓમાાં વવયાણ વખતે તથા 
વવયાણ પછી પાણી વ્યવસ્થાપન અંગે ખાસ   
કાળજી:-  
            પશનુા જીિનમાું ખબુ જ 
તણાિયકુ્ત તબક્કો એ વિર્ાણ સમર્નો તથા 
ત્ર્ારબાિના શરૂઆતના ડિિસોનો હોર્ છે. આ 
સમરે્ ગભાયશર્માું બચ્ચનો જડપી વિકાસ થાર્ 
છે. તથા વિર્ાણ / પ્રશ્રવુત પણ ખબૂ જ કષ્ટ 
િાર્ક હોર્ છે, ઉપરાુંત વિર્ાણ પહલેા પશ ુદૂધ 
આપતુું નથી, પરુંત ુવિર્ાણની સાથે ડિિસનુું ૪-
૫ લલટર થી ૧૦-૧૫ લલટર (ઓલાિ પ્રમાણે) 
દૂધ આપિાનુું ચાલ ુકરે છે. આથી દૂધ ઉત્પાિન 
માટે પાણીની એકિમ જરૂરીર્ાત સજાયર્ છે. 
ઉપરાુંત ગભાયશર્માું ઉિભિતા નકામાું દ્રવ્ર્ોના 
વનકાલ માટે પણ પાણી ખબુ જ અગત્ર્નો ભાગ 
ભજિે છે. આથી વિર્ાણ સમરે્ પશનેુ જરૂર 
મજુબ પાણી મળી રહ ે તેિી વ્ર્િસ્થા કરિી 
જોઈએ. ઉપરાુંત વિર્ાણ પછીના શરૂઆતના 
ડિિસોમાું પણ પાણી પષુ્કળ પ્રમાણમા મળી રહ ે
તેિી વ્ર્િસ્થા કરિી જોઈએ.  
             ખેડતૂોને એક ખાસ માગયિશયન 
આપિાનુું કે જે ઉનાળામાું ચાર મડહના બળિ 

બેસી રહ ેઅને ત્ર્ારબાિ ચોમાસામાું તેને હાલ ે
જોડિામાું આિ ે ત ે તેના શરીરમાું શસ્ક્ત ની 
ઉણપ સજાયર્ છે. તથા થાક લાગ ેછે. તેમ ગાર્ 
ભેસ પણ ગભયકાળ ના છેશલા તબક્કામાું દૂધ 
આપતા હોતા નથી પરુંત ુ વિર્ાણ પછી એકી 
સાથે િધ ુપ્રમાણમા દૂધ આપિાનુું ચાલ ુકરે છે. 
સાથે સાથે આ સમરે્ પ્રશ્રવુતને કારણ ે શરીર 
કમજોર થતુું હોિાથી પાચનડિર્ા પણ મુંિ પડ ે
છે. આ સમરે્ ખાસ કરીને પશનેુ પીિડાિિામાું 
આિતા પાણીમાું શરીરને જરૂરી સુંિેિી ક્ષારો 
ઉમેરિામાું આિે તો શરૂઆતના તબક્કાનો 
તણાિ દૂર કરી દૂધ ઉત્પાિન જડપથી િધારી 
શકાર્ છે.  
             આ માટે તાજી વિર્ાણેલ ગાર્ – 
ભેંસને િૈવનક એક િાર ૨૦૦ ગ્રામ ગોળ 
ઓગળેલ પાણી પીિડાિવુું જોઈએ જેથી 
કેલ્શશર્મની ઉણપ વનિારી શકાર્ તેમજ પષુ્કળ 
પ્રમાણ માું ગ્લકુોજ આપી શકાર્ તથા ડિિસમાું 
એકિાર ૫૦ ગ્રામ ખાિાના સોડા (ખારો-સોડા 
બાઈકાબોનેટ) નુું દ્રાિણ આપવુું જોઈએ આમ 
કરિાથી પશનેુ ખોરાક ઓછો પચતો હોિાથી 
ઓછી માત્રામાું લે તોપણ ચાલે તથા વિર્ાણ 
પછી સમસ્ર્ાઓ જેિી કે વિર્ાણનો તાિ, 
દૂવધર્ો તાિ, શરિી, ગ્લકુોઝના ઉણપથી 
સજાયતી ખામી કીટોવસસ તથા ખોરાક 
ખિડાિિાથી અપચો અન ે એવસડોવસસ જેિી 
બીમારીઓ વનિારી દૂધ ઉત્પાિન િધારી શકાર્ 
છે. તથા પશ ુએક મડહને મહતમ દૂધ ઉત્પાિન 
પર આિિાની જગ્ર્ાએ તેના કરતાું ઓછા 
ડિિસે દૂધ ઉત્પાિન પર  આિી શકે છે.  
(૬) પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા:-  
             પશ ુ ઈચ્છે ત્ર્ારે તેને પાણી મળી 
રહ ેતેિી વ્ર્િસ્થા થિી જોઈએ. પાણી સુંગ્રહની 
ક્ષમતા ઉચ્ચ દૂધ ઉત્પાિન ધરાિતી 
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પ્રાણીઓમાું મર્ાયડિત હોિાથી તેમને મર્ાયડિત 
માત્રામાું પાણી ( એક કે બે િખત ) આપિાથી 
દૂધ ઉત્પાિન તથા ફેટની ટકિાળીમાું માઠી 
અસર કરે છે. ઋત ુફરમાને ત્રણ થી ચાર િખત 
પાણી પાવુું જોઈએ ગમાણમાું ખોરાક નીરણ ની 
બાજુમાું બકનળીના વસદ્ધાુંત મજુબ પાણીની 
કુુંડીમાું ચોિીસે કલાક પાણી આપિાથી પશનુા 
ઉત્પાિન તથા તુંદુરસ્તીમાું િધારો થાર્ છે. 
હિાડામાું પાણી પાિાનુું હોર્ ત્ર્ારે પ્રતેક 
પશિુીઠ ૬૦ લલટર પાણીની ક્ષમતાનો ખ્ર્ાલ 
રાખીને હિાડાનુું કિ નક્કી કરવુું જોઈએ. 
હિાડામાું લીલ થતી અટકાિિા વનર્વમત રીતે 
ચનુાથી કલર કરિાનુું તથા ઘનમીટર પાણી 
િીઠ ૦.૭૭ ગ્રામ કોપર સશફેટ ઉમેરિાનુું રાખવુું 
જોઈએ. હિાડો છાર્ામાું હોિો જોઈએ અન ે
ઊંચાઈ એટલી રાખિી જોઈએ કે તેમાું પશ ુ
પ્રિેશ કરી મળમતૂ્ર કે પગની ખરીઓથી બગાડ ે
નહી. 
             આપણામાું માન્ર્તા છે કે પશનેુ તો 
ગમે તેવુું પાણી ચાલ,ે પણ સાિધાન પશનેુ 
ગુંદુ, અરુલચકર, સખત પાણી આપિાથી ત ે
રોગોનો ભોગ બન ે છે. તો આપણન ે તેની 
સારિાર ની ડકિંમત ચકૂિિી પડ ે છે. ફ્લોરાઈડ 
યકુ્ત પાણીથી ફ્લોરોવસસ નામનો રોગ થાર્ છે. 
તેથી પશનેુ સ્િચ્છ જ ુંતરુડહત, ગુંધરડહત તથા 
વિષમ દ્રવ્ર્ોરડહત તેમજ બાહ્ય/આંતડરક 
પરોપજીિીની પ્રદૂષણથી મકુ્ત પાણી આપવુું 
જોઈએ. ગ્રહણ કરી શકાર્ તેવુું પાણી હોર્ તો 
પશ ુ મકુ્ત મને પાણી પીિે છે અને શરીરની 
ડિર્ાઓ સારી રીતે ચાલે છે. પણ અગ્રાહ્ય 
પાણીથી ઓછું પાણી પીિાને લીધે ઉત્પાિન 
તથા તુંદુરસ્તી પર માઠી અસર થાર્ છે.  
             ગુંિા ખાબોલચર્ા, કાિવિર્ા તળાિ 
અને કુિાની આસપાસ રેલાતા પ્રદુવષત પાણી 

જ્ર્ારે પશઓુ દ્વારા પીિામાું આિે ત્ર્ારે તેઓ 
વિવિધ જાતના રોગોના ભોગ બન ે છે. અન ે
તેની ઉત્પાિકતા ઉપર માઠી અસર કરે છે. 
પ્રદુવષત પાણી થી ગોળકૃવમ, પટ્ટીકૃવમ અને 
ર્કૃતકૃવમ જેિા આંતડરક પરોપજીિીઓ પશનુા 
આંતરડા, ર્કૃત અને અન્ર્ અિર્િોને નકુશાન 
પહોચડ ેછે. ઝાડા, ગળસુુંઢા, સફેિ મરડો, જેિા 
રોગોના જીિાણઓુ પ્રદુવષત પાણી દ્વારા 
શરીરની તુંદુરસ્તી જોખમાર્ છે. રોટિાર્રસ, 
ખારિા-મોિાસા જેિા વિષાણ ુજન્ર્ રોગો માટે 
પણ પાણી જિાબિાર હોર્ છે. કેવમકશસ, 
વસમેન્ટ, જ ુંતનુાશક િિાઓના કારખાનના 
પ્રદુવષત પાણીથી શરીરમાું વિશાુંકત દ્રવ્ર્ો જેિા 
કે પારો, નાઇટે્રડ, સીસુું, તાુંબુું અને 
એશયવુમવનર્મ િગેરે ધાતઓુ શરીરમાું જમા 
થિાથી પશઓુ ધીમા કમોતે મરણ પામે છે.  
             આથી માનિસ્િાસ્થની 
જાળિણીની જેમ જ પશઓુના સ્િાસ્થ માટે 
સ્િચ્છ પીિાલાર્ક અને તુંદુરસ્તી િધયક 
પાણીના ઉપર્ોગો આગ્રહ રાખિો જોઈએ અન ે
પાણી જીિનરક્ષક બન ે તેિા ઉપાર્ો કરિા 
જોઈએ. શદુ્ધ પાણી પશનેુ આપિાથી મનષુ્ર્ને 
આરોગિા માટે ના પ્રાણી જન્ર્ ખાધ્ર્ ઉત્પાિન 
પણ શદુ્ધ મળે છે. આમ, શદુ્ધ પાણી પશનેુ 
આપિાનો આગ્રહ જ પશપુાલકો રાખ ે તેઓ 
પોતાના પશ ુ ઉપરાુંત સમગ્ર માનિજાવતની 
તુંદુરસ્તી રખિામાું અમશૂર્ ફાળો આપે છે આમ 
પાણીએ જીિન છે.  
(૭) દૂધાળા પશ ઓમાાં ગરમીની ઋત માાં 
પાણીની વ્યવસ્થાપન:-  
              શરીરમાું તાપમાનના વનર્મન 
માટે પાણી ખબુ જ જરૂરી છે. શરીરમાું 
બાષ્પીભિન  
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દ્વારા ગરમીનુું વનર્મન કરે છે. ગરમીની ઋતમુાું 
તાપમાનના વનર્મન માટે બાષ્પીભિનના 
કારણે શરીરમાું પાણી ઘટે છે. પડરણામે તેની 
અસર દૂધ ઉત્પાિન પર થાર્ છે અને દૂધ 
ઉત્પાિન ઘટે છે.  
                આથી આ સમસ્ર્ા વનિારિા 
માટે ઉનાળામાું ડિિસમાું ૬-૭ િાર પાણી 
આપવુું જોઈએ. ઉપરોક્ત ૨ થી ૩ િાર 
ગરમીના કલાકો િરવમર્ાન પાણીનો છુંટકાિ 
કરિો જોઈએ પ્રર્ોગોને આધારે સાબીત પણ 
થરે્લ છે કે ગરમીમાું બ ે ત્રણિાર પાણીનો 
છુંટકાિ કરિામાું આિે તો પણ દૂધ ઉત્પાિન 
િધારી શકાર્ છે. ખાસ કરીને ભેંસોન ે પાણી 
સારુું લાગ ે છે. આથી િોહિાના અડધા કલાક 
પહલેા ગરમીના ડિિસોમાું ભેંસો પર પાણીનો 
છુંટકાિ કરિામાું આિે તો પણ દૂધ ઉત્પાિન 
િધારી શકાર્ છે અને ભેંસો દૂધ િોહિાના 
સમરે્ શાુંત મને દૂધ આપે છે. 
સારાાંશ:- 
                 િરેક સજીિ માટે પાણીએ 
ખોરાક કરતાું પણ વિશેષ મહત્િ ધરાિે છે. 
પાણી િગર કોઈપણ જીિ જીવિત રહી શકે 
નહીં. પશનુા શરીરમાું અમકુ ભાગોમાું તો પાણી 
૭૦ થી ૮૦ ટકાનુું હોર્ છે. પશનેુ પાણીની 
જરૂરીર્ાત સૌથી િધ ુ હોર્ છે. પાણી પશનુા 
શરીરની અંિર થતી વિવિધ પ્રડિર્ા માું 
મહત્િનો ભાગ ભજિે છે. પાણી પશઓુના 
ખોરાકનુું એક અવતઆિશ્ર્ક અને અત્ર્ુંત જરૂરી 
ઘટક છે. પશઓુમાું પાણીની જરુરીર્ાત િજન, 
ઉત્પાિન, ઋત,ુ પશનુી જાવત, પશનુી ઓલાિ, 
પશનુી ઉમર, ખોરાક િગેરે પરીબળો પર 
આધાર રાખે છે. પશઓુને પાણી ૨૪ કલાક 
મળી રહ ે તેિી વ્ર્િસ્થા કરિી જોઈએ. 
પશઓુનો ઉપર્ોગ મોટા ભાગે દૂધ ઉત્પાિન 

માટે અને ખેતી કામ માટે કરિામાું આિે છે. 
દૂધ ઉત્પાિન માું પાણી ખબૂ અગત્ર્નો ભાગ 
ભજિે છે જો પાણી ખરાબ, િધારે ખારુું, મોળું, 
પશનેુ અપરૂત ુું પાણી પીિા મળેલ હોર્ તો પણ 
દૂધ ઉત્પાિન ઓછું કરે છે તેથી પશપુાલકને 
આવથિક નકુશાન પણ થાર્ છે. જુિા જુિા 
પશઓુમાું જેિાકે ધાિતા િાછરડા માું િૈવનક 
૧૦ લલટર પાણીની જરુરીર્ાત પડ ે છે. નાની 
મોટી િોડકીઓને િૈવનક ૨૦ લલટર પાણીની 
જરુરીર્ાત પડ ે છે. િસકેુલ ગાર્/ભેંસ ને ૬૦ 
લલટર, દુધાળ ગાર્/ભેંસ ને ૬૦-૯૦ લલટર, 
ઘટેાને ૩ થી ૪ લલટર, ઘોડાને ૪૦ લલટર, 
ઘોડીને ૫૦ લલટર અને ઊંટ ને ૧૬ થી ૩૨ 
લલટર પાણીની િૈવનક જરુરીર્ાત પડ ે છે. 
પશપુાલન વ્ર્િસાર્ ડિિસે ડિિસે િધતો જાર્ 
છે તેમજ આવથિક નકુશાન ન થાર્ અને િધારે 
ઉત્પાિન મળે તેની ખબૂ કાળજી રાખિી પડ ેછે. 
પશમુાું જો પાણીની તુંગી આિે અથિા પાણી 
ઓછું મળે તો ખાિાની ક્ષમતા ઘટે છે.લોહીમાું 
પાણીનુું પ્રમાણ ઘટિાથી લોહી ઘટ્ટ બન ે છે. 
લોહીની માત્રા ઘટે તો લોહીના પડરભ્રમણ ઓછું 
થાર્ છે અને પગ અને ઓગળાઓમાું ધ્રજુારી 
આિે છે.મનષુ્ર્માું ૬ થી ૧૦ ટકા પાણી ઘટે તો 
તેની આડઅસરો શરૂ થાર્ છે. પક્ષીઓમાું તેની 
ચરકમાું ખબુજ ઓછું પાણી બહાર આિે છે 
એટલે પાણીની જરુરીર્ાત િધારે રહતેી નથી. 
પશમુાું પરસેિા દ્વારા, દૂધ ઉત્પાિન , છાણ, 
મતૂ્ર દ્વારા પાણી િધારે બહાર નીકળે છે તેથી 
પાણીની જરુરીર્ાત િધારે રહ ેછે. 
સાંદભભ ગ્રાંથ:-  
૧. ડો. કે.બી.પ્રજાપવત (૨૦૦૭) ડરેી ફામય 
વ્ર્િસ્થા, સરિાર સ્મવૃત કેન્દ્ર, સ.િા.કૃવષ 
યવુનિવસિટી. 
પા.નું- ૨૨    



Research Guru: Volume-15, Issue-3, December-2021 (ISSN: 2349-266X) 

Page | 15  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

૨. ડો. કે.આર.તાજ (૨૦૦૬) પશપુાલન,સરિાર 
સ્મવૃત કેન્દ્ર, કૃવષ યવુનિવસિટી જુનાગઢ.પા.નું-૪૧  
૩. રોજગાર અને ઉત્પાિનલક્ષી વ્ર્િસાર્ 
પશપુાલન (૨૦૨૦) પશપુાલન ખાત ુું ગજુરાત 
રાજ્ર્. પા.નું- ૩૮  
૪. કોમસીર્લ ડરેી ફાવમિંગ, ગજુરાત 
કો.ઓ.વમશક માકેડટિંગ ફેડરેશન લલવમટેડ, આણુંિ. 
પા.નું- ૬૬  
૫. ડો. આર.એમ.પટેલ (જુલાઈ-
ઓક્ટોમ્બર,૨૦૧૭) ગૌધલૂલ, કામધેન ુ
યવુનિવસિટી, પા.નું- ૨૨  
૬. સારા પશપુાલન વ્ર્િસાર્ માટેની વિવિધ 
માડહતી (૨૦૧૭), પશપુાલન માગયિવશિકા, 
NDDB પા.નું- ૭૧ 
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