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شده همراه با دو منبع پروتئین کنجاله سویا و اوره بر پركثیر تغذیه دانه جو کامل و ات
در گوسفند نژاد مهربانايهاي شکمبهفراسنجهو قابلیت هضم مواد مغذي

3و حمیدرضا فردوسی2، مهدي کاظمی بن چناري1سلمان افشار

چکیده
ستفاده از دانه جو کامل و پرك شده همراه با دو منبع پروتئین کنجاله سویا و اوره در اتاثیرمنظور بررسی بهپژوهش این 

از . شدانجام ) شکمبه و غلظت نیتروژن آمونیاکیpH(اي هاي شکمبههاي گوسفند، بر قابلیت هضم مواد مغذي و فراسنجهجیره
. شداستفاده 4×4طرح چرخشی یک رم در قالب کیلوگ5/36±5/0چهار راس گوسفند مهربان فیستوالدار با میانگین وزن 

دانه جو -3،همراه منبع اوره) درصد70(جو پرك شده - 2،همراه منبع اوره) درصد70(دانه جو -1هاي آزمایشی شامل جیره
ه خشک، قابلیت هضم ماد.همراه منبع کنجاله سویا بودند) درصد70(جو پرك شده - 4همراه منبع کنجاله سویا و ) درصد70(

ثیر أتحت تالیاف نامحلول در شوینده خنثی، اما قابلیت هضم نگرفتقرار تیمارهاي آزمایشی ثیر أماده آلی و پروتئین خام تحت ت
05/0P(هاي محتوي کنجاله سویا بیشترین قابلیت هضم دیواره سلولی را نشان دادندتیمارهاي آزمایشی قرار گرفت و جیره <( .

ساعت بعداز خوراك دهی 2درpHها قرار نداشت ولی مقادیر ثیر جیرهأي متفاوت تحت تهاانه در زممایع شکمبpHمیانگین 
05/0P(داشت تفاوت بین تیمارها  هاي محتوي همچنین مصرف اوره سبب افزایش غلظت نیتروژن آمونیاکی نسبت به جیره. )>

طور هاي حاوي اوره بهپس از مصرف خوراك در جیرهساعت 3و 2ي هاناکه غلظت آن در زمطوريبه،کنجاله سویا شد
05/0P(داري بیشتر بود معنی که مقادیر طوريقابلیت هضم مواد مغذي بیشتر تحت تأثیر منبع پروتئین قرار داشت، بهلذا . )>

هضم مواد مغذي همچنین فرآیند پرك کردن بر قابلیت . ي کنجاله سویا بیشترین مقدار بوداهاي محتوقابلیت هضم در جیره
. ثیر قرار داده استأهاي شکمبه را تحت تثیري نداشته و برخی از فراسنجهأها تجیره

دانه جو کامل، جو پرك شده، منبع پروتئین، گوسفند:کلیديهايواژه

مقدمه
سازي تجزیه پروتئین و کربوهیدرات در همزمان
استفاده هاي بهبود بازدهعنوان یکی از راهشکمبه به

نیتروژن در شکمبه و در نهایت بهبود وضعیت تولیدي 
پژوهشتاکنون چندین ). 4(ت اسحیوان مطرح 

سازي تجزیه پروتئین و منظور بررسی همزمانبه
ها نشان پژوهش). 18،19،21(انجام شدکربوهیدرات 

هاي جیره مانند افزایش مقدار که دستکاريداد 
تواند غالت میآوريرکربوهیدرات قابل تخمیر توسط ف

اي به شکمبه را افزایش داده و انتقال نیتروژن اوره
همچنین تغذیه یک ). 9(عملکرد حیوان را بهبود بخشد 

اي که انرژي و پروتئین مناسب براي حیوان تامین جیره
ثیر زیادي در عملکرد حیوان داشته أتواند تنماید، میمی

ت و نیتروژن استفاده از منبع کربوهیدرا). 20(باشد 
ثیر فرآوري غالت قرار أتواند تا حد زیادي تحت تمی

منبع پروتئین در ،از طرف دیگر). 11،12،22(گیرد 
اي در الگوي تخمیر ثیر عمدهأجیره نشخوارکنندگان ت

دو منبع عمده پروتئینی در . اي خواهد داشتشکمبه
پروتئینی و جیره نشخوارکنندگان شامل نیتروژن غیر

) 2(بریتو و برودریک ). 8(هستند تئین حقیقی منبع پرو
گاو استفاده از منابع مختلف پروتئینی را در تغذیه

که اوره شیري مورد بررسی قرار دادند و دریافتند
ماترس و . کمترین بازدهی را در تغذیه گاو شیري دارد

ها از سورگوم استفاده که در تغذیه بره) 10(همکاران 
استفاده این منبع خوراکی با کهگزارش دادند کردند، 

گلوتن ذرت پاسخ بهتري نسبت به استفاده این خوراك 
تولید این نتیجه نشان داد که. با اوره داشته است

محصول نهایی متفاوت حاصل از منبع نیتروزن 
اي پروتئینی و یا پروتئین حقیقی، بر تخمیر شکمبهغیر

کننده هاي تجزیهباکتري. ثیر متفاوتی خواهد داشتأت
سلولز نیتروژن مورد نیاز خود را از منابع نیتروژن 

نمایند آمونیاکی، اسیدهاي آمینه و پپتیدها تامین می
همچنین افزودن اسیدهاي آمینه و پپتیدها که ). 17(

ثیر مثبتی بر أباشند، تمیعنوان منبع پروتئین حقیقیبه

عالی علمی کاربردي جهاد کشاورزيارشد، موسسه آموزشکارشناس-1
)salmanafshar2007@yahoo.com: نویسنده مسوول(

استادیار، دانشگاه اراك-2
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،تخصصیدانشجوي دکتري-3

17/12/92: تاریخ پذیرش9/8/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 6

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-501-fa.html


103........................................................................................................ ..............1394بهار و تابستان/ 11شماره / مششسال /پژوهشهاي تولیدات دامی

رینال و همکاران ). 6(اند قابلیت هضم مواد آلی داشته
که افزودن منبع پروتئین حقیقی در گزارش دادند) 17(

ثبتی بر ــثیر مأــتواند تیـوارکنندگان مـره نشخـجی
هاي شکمبه و همچنین روي عملکرد خود میکروب

هایی مبتنی بر همچنین پژوهش. حیوان داشته باشد
استفاده از منابع متفاوت پروتئینی به همراه غالت 

یري انجام گرفته است مختلف در تغذیه گاوهاي ش
ثیر فرآوري أتهاي زیادي در زمینه پژوهش). 7،25(

این است ولی انجام شده،غالت در تغذیه گوسفند
تحقیقات در استفاده از منبع پروتئین حقیقی و یا 

غیر پروتئینی همراه با فرآوري غالت در تغذیه نیتروژن
در این آزمایش از اوره . استبودهگوسفند محدود

عنوان منبع نیتروژن غیر پروتئینی و از کنجاله سویا به
عنوان منبع پروتئین حقیقی استفاده شد و از طرف به

عنوان منبع انرژي به دو صورت دانه دیگر دانه جو به
.   کامل و پرك شده مورد استفاده قرار گرفت

هامواد و روش
آزمایشیمدیریت حیوانات و جیره هاي

از چهار راس گوسفند نر نژاد مهربان در این آزمایش
با میانگین وزن ايشکمبهفیستواليکه داراي 

در 4×4کیلوگرم در قالب طرح چرخشی 5/0±5/36
روزه استفاده شد که هفت روز اول 14چهار دوره 

عنوان پذیري و هفت روز دیگر بهسازشعنوان دورهبه
و ترکیبات دهندهتشکیلاجزاي. بودبرداري دوره نمونه

2و 1هاي آزمایشی به ترتیب در جداول شیمیایی جیره
دانه (یونجه خشک به همراه دو نوع جو . ارائه شده است

اوره (و دو منبع متفاوت پروتئین ) کامل و جو پرك شده
. دهنده چهار جیره متفاوت بودندتشکیل) و کنجاله سویا

ر در روز گوسفندها در جایگاه انفرادي قرار گرفته و دو با
همچنین حیوانات . تغذیه شدند17و 8در ساعت 

و کل مدفوع . دسترسی آزاد به آب و سنگ نمک داشتند
مقدار . شدندگیري اندازه7در ساعت مانده خوراكباقی

تا 5گردید که مصرف خوراك روزانه طوري تنظیم می
. ماندبدرصد خوراك مصرفی در روز در آخور باقی 10

در ابتدا هاي شیمیاییشگاهی و تجزیههاي آزمایروش

آوري شده را خشک و مدفوع جمعهاي خوراكنمونه
مقادیر پروتئین خام و ماده . شدندکرده و سپس آسیاب 

الیاف نامحلول و مقدار ) AOAC)1آلی بر اساس روش
بر اساس روش ون سست و همکاران در شوینده خنثی

هاي در نمونهمیالز آلفا اآنزیم بدون استفاده از ) 23(
قابلیت هضم ظاهري . گیري شدندخوراك و مدفوع اندازه

ماده خشک، ماده آلی و مواد مغذي با استفاده از روش 
هاي نمونه). 13(گیري شدندآوري کل مدفوع اندازهجمع

هر دوره آزمایشی از طریق فیستوالي مایع شکمبه در 
ساعت پس 7و 5، 3، 2، 1ي صفر، هانااي در زمشکمبه

اي صاف دو الیهو با صافیآوري از مصرف خوراك جمع
مدل متر الکتریکی pHها با استفاده ازآنpHو گردیده

HANNA pH211میلی لیتر30مقدار . گیري شداندازه
اسید هاي آزمایش ریخته و در لولهمایع شکمبه

درجه - 20و در اضافه گردیدآنهابه نرمال2سولفوریک 
گشایی یک نمونه بعد از یخ. گردیدراد منجمدگسانتی

به ) 15(براي تعیین نیتروژن آمونیاکی با روش پرستون 
. کار رفت

رفته و مدل آماريمعادالت به کار
و بـا  SASافـزار  هاي جمع آوري شده توسط نرمداده

مــدل . تجزیــه آمــاري گردیــدProc Mixedاســتفاده از 
ه حالـت تکـرار در زمـان    هـایی کـ  آماري زیر بـراي داده 

:اند، استفاده شدنداشته
ijkkjiijkl TSPY 

اثر ،Piمیانگین کل، ،µمتغیر وابسته، ،Yijklدر این مدل 
اثر اشتباه ،εijkو kاثر جیره،j ،Tkاثر گوسفند i ،Sjدوره 

مدل زیر نیز براي متغیرهایی در نظر گرفته شد کـه  . بود
و نیتــروژن pHماننــد (اشــتند اثــرات تکــرار در زمــان د

):آمونیاکی که داراي تکرار در واحد زمان بودند

ijklkllkjijkli ZTZTSPY  

اثر ،Piمیانگین کل، ،µمتغیر وابسته، ،Yijklدر این مدل 
، lاثر زمان ،k ،Zlاثر جیره ،j ،Tkاثر گوسفند ،i ،Sjدوره 
ZTkl،   اثر متقابـل زمـانl  در جیـرهk وεijkl،   اثـر اشـتباه
در نظـر گرفتـه   )> 05/0P(داري در  سطح معنـی . است
.شد

)درصد در ماده خشک(هاي آزمایشی دهنده جیرهاجزاي خوراکی تشکیل-1جدول
4جیره 3جیره 2جیره 1جیره )درصد(ترکیبات جیره 

00/3000/3000/3000/30یونجه خشک
-65/62-17/69دانه جو کامل
65/62-17/69-جو پرك شده

--83/083/0اوره
35/735/7--کنجاله سویا
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)بر اساس ماده خشک(هاي آزمایشی ترکیبات شیمیایی جیره-2جدول 
4جیره 3جیره 2جیره 1جیره )درصد(ترکیبات شیمیایی 

98/9298/9219/9319/93ماده خشک
4/954/9512/9512/95ماده آلی

5/125/125/125/12پروتئین خام
66/3166/3158/3158/31الیاف نامحلول در شوینده خنثی

49/149/151/151/1چربی خام
59/459/495/495/4خاکستر

نتایج و بحث
قابلیت هضم مواد مغذي

تیمارها ی در بین قابلیت هضم پروتئین خام و ماده آل
قابلیت هضم ماده خشک تمایل به . تفاوتی نداشت

الیاف نامحلول داري را نشان داد ولی قابلیت هضم معنی
داري را در بین تیمارها تفاوت معنیدر شوینده خنثی

و بیشترین مقادیر آن مربوط به )>05/0P(نشان داد 
رینال و همکاران . هاي محتوي کنجاله سویا بودجیره

تجزیه پروتئین سبب تولید ،گزارش کردند) 17(
اسیدهاي آمینه، نیتروژن آمونیاکی و پپتیدها در شکمبه 

که افزودن اسید گزارش دادند) 24(یانگ . شودمی
آمینه و پپتید باعث بهبود در قابلیت هضم الیاف 

هاي چرب فرار گردد و همچنین با افزودن اسیدمی
تید و اسید آمینه باز هم هاي حاوي پپشاخه دار به جیره

استفاده از منبع . یابدقابلیت هضم الیاف افزایش می
پپتیدها در جیره نشخوارکنندگان ممکن است قابلیت 

هاي چرب فرار شاخه هضم الیاف را به دلیل تولید اسید
و یا ممکن است به دلیل اثر ) 5(دار افزایش دهند 

توانند یها مزیرا پپتید،ها باشدمستقیم خود پپتید
ها نظیر طور مستقیم توسط برخی از میکروببه

مورد ) bacteroid ruminicola(باکتروئید رومینوکوال 
) 6(گریسولد و همکاران ). 14(استفاده قرار گیرد 

مصرف پروتئین قابل تجزیه در شکمبه گزارش کردند که 
تواند منبع پپتیدي باشد، باعث که بخشی از آن می

شود اسیدهاي چرب فرار شاخه دار میافزایش استات و 
ثیر مفیدي بر افزایش هضم سلولز و همی أتواند تکه می

در هر حال به نظر می رسد طبق نظر . سلولز داشته باشد
شکل دیگري از نیتروژن به جز ) 6(گریسولد و همکاران 

نیتروژن آمونیاکی جهت بهبود قابلیت هضم الیاف مورد 
استفاده از مواد خوراکی داراي نیاز باشد که این مطلب با 

کننده پپتید در شکمبه پروتئین حقیقی که تولید
که قابلیت هضم با توجه به این. شود، تامین میهستند

در دو جیره جو پرك الیاف نامحلول در شوینده خنثی 
) درصد19/58(و دانه جو کامل ) درصد08/58(شده 

داري معنیاستفاده شده، تفاوتآنهاکه کنجاله سویا در 
را نشان ندادند و از طرف دیگر این مقادیر در مقایسه با 

منبع پروتئین از اوره تامین آنهاهایی که در مقادیر جیره
این نتیجه نشان . داري بیشتر بودطور معنیشده بود، به
الیاف ثیر منبع پروتئین بر قابلیت هضم أتمی دهد که

. ري بوده استبیشتر از فرآونامحلول در شوینده خنثی 
نیتروژن (در حقیقت تغییر نوع پروتئین از منبع اوره 

) پروتئین حقیقی(به منبع کنجاله سویا ) غیر پروتئینی
الیاف نامحلول در شوینده ثیر مفیدي بر هضم أتواند تمی

. و افزایش بازدهی جیره داشته باشدخنثی

1هاي آزمایشیذیه شده با جیرهمواد مغذي در گوسفندهاي تغظاهريقابلیت هضم-3جدول

4SEMP-Valueجیره 3جیره 2جیره 1جیره قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي
61/6623/6530/7002/7061/007/0ماده خشک

47/6877/6734/7236/7272/011/0ماده آلی 
19/7049/6620/7389/7128/019/0پروتئین خام

b89/52c43/51a19/58a08/588/0003/0خنثیالیاف نامحلول در شوینده
همراه منبع ) درصد70(جو پرك شده -2،همراه منبع اوره) درصد70(دانه جو -1،هاي آزمایشی شاملجیره: 1

همراه منبع کنجاله سویا) درصد70(جو پرك شده -4همراه منبع کنجاله سویا و ) درصد70(دانه جو -3،اوره
.باشندمی)>05/0P(دار در دهنده وجود اختالف معنیحروف غیر مشابه در هر سطر نشان:*

ايهاي شکمبهفراسنجه
مایع شـکمبه  pHهاي آزمایشی اثري بر میانگین جیره

گیـري تفـاوت   نمونـه 2ها نداشتند  و تنها در ساعت دام
رینـال و برودریـک   ). >05/0P(داري مشاهده شـد  معنی

، با مصرف سطوح متفاوت پروتئین قابل تجزیـه در  )16(
pHتغییـري را در  ) درصـد 2/13الـی  6/10از (شـکمبه  

اد شـده در  ـتغییـرات ایجـ  . دـمایع شکمبه گزارش نکردن
شـکمبه  pHیر چنـدانی بـر   ثأسطح و منبـع پـروتئین تـ   

در جیـره  آنهـا اسـتفاده  مقدارنداشته و فرآوري غالت و 
ایـن  در ). 16(ثیرگذار اصلی در این زمینه باشند أعامل ت

برداري مربوط بـه  نمونه2در ساعت pHحداقل آزمایش
اسـتفاده شـده   آنهـا هایی بود که جو پرك شده در جیره
ــود ــالت، دسترســی    . ب ــردن غ ــتن و آســیاب ک شکس

هاي شکمبه به منـابع مغـذي خـوراك آسـیاب     میکروب
هـا  شده را افزایش خواهد داد و بر همین اساس میکروب

با سرعت بیشتري مواد مغذي را هضم نموده و در نهایت 
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). 3(مایع شکمبه وجود خواهد داشت pHقابلیت کاهش 
ي ابه دست آمده از مصرف تیمار محتـو pHمقایسه بین 

و تیمـار  ) 23/6(دانه جو کامل همـراه بـا کنجالـه سـویا     

نشان) 84/5(سویا حاوي جو پرك شده همراه با کنجاله 
pHدهد که فرآوري کردن این خوراك سبب کـاهش  می

. )4جدول(گرددمی4/0به میزان حدود 

1هاي آزمایشیدر گوسفندهاي تغذیه شده با جیرهايهاي شکمبهفراسنجه-4جدول

4SEMP-Valueجیره 3جیره 2جیره 1جیره ايهاي شکمبهفراسنجه

pHمایع شکمبه
59/682/650/668/603/021/0ساعت صفر

144/650/639/622/610/034/0ساعت 
2a27/6b97/5a23/6b84/509/0002/0ساعت 
306/675/508/660/505/028/0ساعت 
586/594/501/633/505/014/0ساعت 
775/525/614/689/504/019/0ساعت 

16/621/623/692/508/025/0میانگین
)لیترگرم در دسینیتروژن آمونیاکی شکمبه میلی

49/10001/11262/16880/17723/908/0ساعت صفر
104/27053/23818/20548/23042/825/0ساعت 
2c18/219a53/244d69/172b62/23017/603/0ساعت 
3d71/155a49/179c82/144b0/16823/604/0ساعت 
520/10247/11236/15187/13484/719/0ساعت 
776/8296/860/16120/10946/713/0ساعت 

همراه منبع) درصد70(جو پرك شده -2،همراه منبع اوره) درصد70(دانه جو -1،هاي آزمایشی شاملجیره:1
همراه منبع کنجاله سویا) درصد70(جو پرك شده -4همراه منبع کنجاله سویا و ) درصد70(دانه جو -3،اوره

.باشندمی)>05/0P(دار در دهنده وجود اختالف معنیوف غیر مشابه در هر سطر نشانحر:*

تاثیر نداشـته و  pHنوع پروتئین مصرفی بر تغییرات 
در ایـن  . عامل اصلی این تغییرات فرآوري جو بوده اسـت 

آزمایش بیشترین مقدار نیتـروژن آمونیـاکی مربـوط بـه     
نیتـروژن آمونیـاکی   . اسـت ي اوره بـوده اتیمارهاي محتو

سـاعت  3و 2ي هـا انتیمار جوپرك شده بـا اوره در زمـ  
49/179و 53/244پس از مصـرف خـوراك بـه ترتیـب     

تحقیقـات انجـام شـده در    . لیتـر بـود  گرم در دسـی میلی
تغذیه گاو شـیري نشـان داده اسـت کـه در بـین منـابع       

و افـزایش  بـود پروتئینی کمترین بازدهی مربوط به اوره 
توانـد سـبب افـزایش نیتـروژن     رف آن در جیره مـی مص

آمونیاکی شده و به ایـن ترتیـب عوارضـی روي عملکـرد     
البته باید توجه داشت کـه  ). 2،8(حیوان نیز داشته باشد 

هـاي  با گذشت زمان از مصرف خوراك تفاوت بین غلظت
هـاي  هاي محتوي اوره و جیرهنیترون آمونیاکی در جیره

ــ  ــه ســویا کمت ــهحــاوي کنجال ــه گون اي کــه در ر شــد ب
داري معنــیبعــد از خــوراك تفــاوت7و 5هــاي ســاعت

ایــن مطلــب ممکــن اســت بــه ســرعت  . مشــاهده نشــد
آزادسازي کندتر نیتروژن از کنجاله سویا نسـبت بـه اوره   

که با گذشت زمان از موقع مصـرف  طوريبه،مربوط باشد
کنجاله سویا غلظت نیتروژن آمونیاکی با سرعت کمتـري  

هـاي  یش یافت که این سرعت نسبت به مصرف جیرهافزا

قابلیت هضم مـواد مغـذي   .محتوي اوره کمتر خواهد بود
بیشتر تحت تأثیر منبـع پـروتئین قـرار داشـته و میـزان      

نخواهـد داشـت،   آنهاثیر چندانی بر أنیتروژن آمونیاکی ت
هـاي محتـوي   طوریکه مقادیر قابلیـت هضـم در جیـره   به

ترین مقدار بـود ولـی غلظـت نیتـروژن     کنجاله سویا بیش
هـاي اولیـه بعـد از مصـرف     آمونیاکی به ویـژه در سـاعت  

هاي حاوي اوره مقـادیر بیشـتري را بـه    خوراك در جیره
عــالوه بــر ایــن اســتفاده از . خـود اختصــاص داده بودنــد 

کنجاله سویا در مقایسه با اوره در تغذیه گوسفند قابلیت 
ــم  ــوینده خ هض ــامحلول در ش ــاف ن ــی الی ــود نث را بهب

رسد اسـتفاده از منبـع پـروتئین    بخشد که به نظر میمی
حقیقی در مقایسه با منبـع نیتـروژن غیـر پروتئینـی در     

الیــاف جیــره گوســفند عــالوه بــر بهبــود قابلیــت هضــم 
، شـرایط شـکمبه را از نظـر    نامحلول در شـوینده خنثـی  

تر خواهـد  روند تولید و غلظت نیتروژن آمونیاکی مناسب
کند که فرآیند پرك کردن همچنین نتایج بیان می. نمود

ثیر قرار نداده أها را تحت تقابلیت هضم مواد مغذي جیره
برداري و مقادیر نیتروژن آمونیاکی برخی از ساعات نمونه

هاي محتوي جـو پـرك شـده بیشـترین مقـدار      در جیره
.اندبوده
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Effect of Feeding Whole or Cracked Barley Grain Accompanied by Soybean Meal
or Urea on Nutrients Digestibility and Parameters of Rumen in Mehraban Sheep

Salman Afshar1, Mehdi Kazemi-Bonchenari2 and Hamid Reza Ferdowsi3

Abstract
This research was conducted to investigate the effects of feeding of barley grain (whole or

cracked) combined with two different protein sources (urea or soybean meal) on nutrients
digestibility and rumen parameters (pH and ammonia concentration). Four rumen fistultated
Mehraban sheep was used that the mean body weight of sheep was 36.5±0.5 kg. The the
experiment was conducted in change over design with four periods of 14 days (4 × 4). Four
different experimental diets were; 1) whole barley grain (%70) with urea (T1), 2) cracked barley
grain (%70) with urea (T2), 3) whole barley grain (%70) with soybean meal (T3) and 4) cracked
barley grain (%70) with soybean meal (T4).  DM, OM, and CP digestibility were not affected
by treatments but digestibility of neutral detergent fiber (NDF) was affected by treatments with
the highest value obtained for soybean fed animals (P<0.05). Although average rumen pH was
not different among treatments, determined pH on 2 h after feeding was differed among
treatments (P<0.05). Also, urea supplemented diets increased ammonia concentration compared
to soybean meal fed diets. The rumen ammonia concentration for treatments T1 and T2
increased dramatically for both hours 2 and 3 after feeding. So, protein source supplementation
has more effects on digestibility compared to processing methods and soybean meal showed
greater digestibility compared to urea.  More over cracking the barley did not affect nutrients
digestibility and only showed some effects on rumen parameters.
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