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اثر استفاده از محدودیت خوراک و جیره های حاوی کوآنزیم Q 10 بر عملکرد و خصوصیات الشه ی 
جوجه هاي گوشتي

بهزاد فرهنگ فر1، سیدعبداله حسیني2، ابوالفضل زارعي1، هوشنگ لطف الهیان2  

              تاریخ دریافت:1390/3/7 
              تاریخ پذیرش :1390/4/30

چکیده

به منظور بررسی اثرات محدودیت خوراکی و همچنین استفاده از کوآنزیم Q 10 در جیره ی غذایی جوجه های 

روش  به  و  تصادفی  کاماًل  طرح  قالب  در  آزمایشی  آنها،  الشه ی  و خصوصیات  رشد  عملکرد  روی  بر  گوشتی 

فاکتوریل با سه سطح محدودیت خوراکی )صفر، 10 و 20 درصد اشتها( و دو سطح کوآنزیم Q 10 )صفر و20 میلی 

گرم بر کیلوگرم خوراک( انجام شد. بدین منظور از 600 قطعه جوجه ی گوشتی سویه آرین با 6 تیمار و هر تکرار 

شامل5 تکرار و20 پرنده در هر تکرار استفاده گردید. در این آزمایش صفات وزن، خوراک مصرفي، ضریب تبدیل 

خوراکی، خصوصیات الشه، ماندگاری و شاخص تولید مورد بررسي قرار گرفتند. وزن زنده در پایان هفته ی ششم 

تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار نگرفت، اما گروه های تغذیه شده با مکمل کوآنزیم Q 10 نسبت به گروه های 

بدون کوآنزیم وزن بیشتری داشتند. مصرف خوراک تحت تاثیر محدودیت خوراکی و مکمل کوآنزیم Q 10  قرار گرفت. 

در هفته های دوم تا پنجم، ضریب تبدیل غذایی بین تیمارهای محدودیت دار و بدون محدودیت اختالف معنی داری داشت، 

اما این شاخص توسط کوآنزیم تحت تاثیر قرار نگرفت. از نظر درصد الشه، درصد سینه و درصد چربی حفره ی 

بطنی اختالف معنی داری بین تیمارها مشاهده نشد، ولی درصد ران در گروه های محدودیت دار نسبت به گروه های 

بدون محدودیت اختالف معنی داری داشت. همچنین درصد ماندگاری نیز توسط محدودیت خوراکی و کوآنزیم 

تحت تاثیر قرار گرفت. تیمار تغذیه شده به میزان 90 درصد اشتها و کوآنزیم Q 10 بیشترین و تیمار شاهد کمترین 

شاخص تولید را داشتند. 

 Q 10 کلمات کلیدي: جوجه ی گوشتي، عملکرد، خصوصیات الشه، محدودیت خوراکی و کوآنزیم

1- دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج ، گروه علوم دامی، کرج، ایران.
2- عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی ایران 
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مقدمه

در سال های اخیر سرعت رشد جوجه های گوشتی به دلیل پیشرفت های بوجود آمده در زمینه ی تغذیه و ژنتیک 

بطور مشخصی افزایش یافته است )19(. اگرچه افزایش سرعت رشد بخاطر کاهش زمان مورد نیاز برای رسیدن 

پرنده به وزن بازار و کاهش مقدار خوراک مورد نیاز آن برای صنعت پرورش جوجه های گوشتی سودمند بوده 

است، ولی اثرات متقابلی هم بر سالمت حیوان داشته و باعث افزایش بروز بیماری های متابولیکی )24،26و19( و 

همچنین افزایش ذخیره ی چربی در الشه ی آنها شده است )28 و 25(.

از آن عدم دسترسی کافی به مواد مغذی جهت رشد در مرحله ی خاصی از  محدودیت خوراکی که منظور 

دوره ی پرورش است، یک تیمار اقتصادی و پرکاربرد برای جلوگیری از سرعت رشد باالی جوجه های گوشتی و 

در نتیجه کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری های متابولیکی مرتبط با سرعت رشد باال می باشد. همچنین محدودیت 

خوراکی در جوجه های گوشتی در سنین متفاوتی اعمال می شود. استفاده از محدودیت غذایی در دوره ی آغازین 

با تکیه بر پدیده ی رشد جبرانی بوده و در بهبود بازده خوراکی و کاهش هزینه ی تولید سودمند می باشد. زوبیر 

نیازمندی های  به خاطر کاهش  را  پرندگان دچار محدودیت خوراکی  بازده خوراکی  در  بهبود  لسون )1994(  و 

نگهداری این پرندگان اعالم کردند که ناشی از کاهش ناپایدار )موقت( سرعت متابولیسم پایه بود. به عالوه، به 

دلیل تمایل صنعت طیور به پرورش پرندگانی با مقدار چربی پایین تر الشه، از تکنیک محدودیت خوراکی برای این 

منظور هم استفاده شده که نتایج متناقضی را در پی داشته است. تحقیقاتی وجود دارد که نشان می دهد محدودیت 

خوراکی می تواند محتوای چربی الشه را کاهش، ذخیره ی پروتئین را افزایش و نهایتا منجر به بهبود ترکیب الشه 

شود )9، 21 و 29(. چنانچه، پژوهش های متعددی نیز در دسترس می باشد که در اثبات این مدعا ناموفق بوده اند 

)16و31(. برخی این تناقضات را ناشی از استراتژی های مختلف بکار رفته در هنگام اعمال محدودیت می دانند.

غشاهای  تمام  در  کوئینون(  یوبی  پارابنزکوئینون،  ایزوپرن  6-پلی  5-متیل  متوکسی  3-دی  و   2(  Q کوآنزیم 

سلولی یافت می شود )10،8و13(. در بیشتر پستانداران، کوآنزیم Q 10 عضو برجسته ی خانواده ی یوبی کوئینون 

می باشد که از یک حلقه ی کوئینوید و یک زنجیره ی آبگریز شامل10 واحد ایزوپرنوید تشکیل شده است )8(. 

کوآنزیم Q 10 نقش های مهمی را در بدن برعهده دارد که شامل: انتقال الکترون ها در داخل زنجیره ی تنفسی اکسیداتیو 

میتوکندریایی و در نتیجه تولید ATP، فعالیت به عنوان آنتی اکسیدان و حمایت از احیا شدن آنتی اکسیدان های دیگر، 

تاثیر بر استحکام، سیالیت و نفوذپذیری غشاهای سلولی و تحریک رشد سلول و جلوگیری از مرگ سلول است )17(.

مواد و روش ها

به منظور بررسی اثرات محدودیت خوراکی و همچنین استفاده از کوآنزیم Q 10  در جیره ی جوجه های گوشتی 

بر روی عملکرد رشد و خصوصیات الشه در این پرندگان، آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی و به روش 
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فاکتوریل با سه سطح محدودیت خوراکی )صفر، 10 و 20 درصد اشتها( و دو سطح کوآنزیم Q 10 )صفر و 20 میلی 
گرم بر کیلوگرم( انجام شد. بدین منظور از 600 قطعه جوجه ی گوشتی سویه آرین با 6 تیمار و هر تیمار شامل 5 
تکرار و 20 پرنده در هر تکرار استفاده شد. بنابراین تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1-تغذیه در حد اشتها و بدون 

استفاده از کوآنزیم Q 10 )تیمار شاهد(، 2-تغذیه در حد اشتها و استفاده از کوآنزیم Q 10 به مقدار20 میلی گرم به ازای هر 

کیلوگرم خوراک، 3-تغذیه در حد 90 درصد اشتها و بدون استفاده از کوآنزیم Q 10، 4- اعمال محدودیت غذایی 

به میزان10 درصد اشتها و استفاده از کوآنزیم Q 10 به مقدار20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم خوراک، 5- اعمال 

محدودیت غذایی به میزان 20 درصد اشتها و بدون استفاده از کوآنزیم Q 10، 6- محدودیت غذایی به میزان 20 

درصد اشتها و استفاده از کوآنزیم Q 10  به مقدار 20میلی گرم به ازای هر کیلوگرم خوراک. 
پایاني)جدول1(   جیره هاي آزمایشي بر اساس دفترچه راهنماي سویه آرین براي دوره هاي آغازین، رشد و 
تهیه و تنظیم شدند. تمامی برنامه های مدیریت پرورش جوجه ها، شامل دما، نور، واکسیناسیون، تراکم، بستر، به 
طور یکسان و مطابق با شرایط استاندارد توصیه شده انجام شد. محدودیت خوراکی از ابتدای هفته ی دوم یعنی 7 
روزگی تا انتهای هفته ی دوم یعنی 14 روزگی به مدت یک هفته اعمال شد. در این مدت گروه های محدود شده 

10 درصد و 20 درصد کمتر از خوراک مصرفی روز قبل گروه شاهد خوراک دریافت می کردند.

جدول 1- جیره های مورد استفاده در مراحل آزمایش

سن)روز(
42-2829-1415-0اقالم خوراکی

52/161/5264/02ذرت)7/63 درصد پروتئین(
433330کنجاله سویا)42/55 درصد پروتئین(

0/61/52چربی
0/260/220/18متیونین
0/30/060/1لیزین

1/751/31/24دی کلسیم فسفات
11/41/5صدف کوهی

0/330/20/16بیکربنات سدیم
0/150/30/3نمک

0/50/500/50مکمل 
100100100جمع

مواد مغذی
28182931/822993/67انرژی قابل متابولیسم)کیلو کالری در کیلوگرم(

22/4419/7518/64پروتئین خام(%(
10/90/9کلسیم(%(

0/50/450/45فسفر قابل دسترس(%(
1/271/21/05لیزین(%(

0/9460/8430/764متیونین+سیستئین(%(
0/190/160/16سدیم(%(
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المللی.  بین  A، 9000 واحد  ویتامین  تامین می نمود.  را  زیر  مقادیر  کیلوگرم خوراک  ویتامینی در هر  مکمل 

میلی گرم.   10 پانتوتنات،  کلسیم  گرم.  میلی  نیاسین،30  میلی گرم.   6/6  ،B 2 ویتامین  میلی گرم.   1/8  ،B 1 ویتامین 

ویتامین B 6، 3 میلی گرم. فولیک اسید 1 میلی گرم. ویتامین B 12، 0/015 میلی گرم. بیوتین 0/1 میلی گرم. ویتامین 

D 3، 2000 واحد بین المللی. ویتامین E، 18 واحد بین المللی. ویتامین K 3، 2 میلی گرم. کولین کلراید 500 میلی 

گرم.  مکمل مواد معدنی در هر کیلوگرم خوراک مقادیر زیر را تامین می نمود. منگنز )اکسید منگنز(، 100 میلی 

 ،)5H2O 7(، 50 میلی گرم. روی )اکسید روی(، 100 میلی گرم. مس )سولفات مسH2O گرم. آهن )سولفات آهن

10 میلی گرم. ید )یدات کلسیم(، 1 میلی گرم. سلنیوم )سدیم سلنیت(، 0/2 میلی گرم.

تحت  گروه های  بعد  روز  برای  و  می شد  گیری  اندازه  روز  هر  شاهد  گروه  روزانه ی  مصرفی  غذای  یعنی 

محدودیت به مقدار 10 درصد و 20 درصد کمتر از آن به جوجه، خوراک داده می شد. همچنین از 7 تا 42 روزگی 

سطوح کوآنزیم Q 10 نیز مورد استفاده قرار گرفت. در این آزمایش صفات وزن، خوراک مصرفي، ضریب تبدیل 

خوراکی، خصوصیات الشه، ماندگاری و شاخص تولید مورد بررسي قرار گرفتند. در پایان دوره آزمایش، دو قطعه 

جوجه بر اساس میانگین وزنی از هر تکرار )1 قطعه مرغ و 1 قطعه خروس( کشتار گردیدند و قسمت های مختلف 

الشه شامل: سینه، ران، پشت و کمر و چربی حفره بطنی به صورت درصد مشخص شدند. در پایان، داده ها با  

استفاده از نرم افزار Excel مرتب و با نرم افزار آماري SAS تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج و بحث

Q 10 بر روی افزایش وزن زنده ی هفتگی در جدول  تاثیر سطوح محدودیت و جیره های حاوی کوآنزیم 

)2( نشان داده شده است. در پایان دوره ی اعمال محدودیت خوراکی تیمارهایی که با ده و بیست درصد کمتر 

از گروه شاهد تغذیه شده بودند، اضافه وزن کمتری داشتند )p >0/01(، که با توجه به مصرف کمتر خوراک 

در این تیمارها چنین نتایجی قابل پیش بینی و کامال منطقی می باشد. در پایان دوره ی آزمایش با وجود اینکه 

تیمار شاهد وزن بیشتری نسبت به گروه های ده درصد و بیست درصد محدودیت داشتند، ولی اختالف بین آنها 

.)p >0/05( معنی دار نبود

این نتایج با گزارش پالونیک و هارویتز )1985(، که اعالم کردند جوجه های گوشتی که محدودیت خوراکی 

کوتاه مدتی را در دوره ی اولیه ی رشد تجربه کرده بودند، به دنبال تغذیه مجدد آنها، رشد جبرانی کاملی در ارتباط 

با وزن بدنشان نشان دادند، هم خوانی دارد. عالوه براین، محققین دیگری نیز نتایج مشابه با این آزمایش را گزارش 

نتوانستند رشد جبرانی را در پرندگان دچار محدودیت  البته، برخی پژوهش های دیگر  کرده اند )6،12،29و30(. 

خوراکی اثبات کنند )3،11،15و27(. این نتایج متناقض، اهمیت زمان، طول مدت و شدت محدودیت خوراکی را 

در دستیابی به رشد جبرانی در جوجه های گوشتی را می رساند )2،7،14(. 
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جدول2- اثر محدودیت خوراکی و جیره هاي غذایي حاوي کوآنزیم Q 10 بر وزن زنده در سنین مختلف )گرم(

تیمارهای آزمایشی

سن جوجه ها )روز(

71421283542

Q 10 بدون کوآنزیم

170/8435a758120816582237تغذیه در حد اشتها

164/6416ab739120616852164 تغذیه در حد 90 درصد اشتها

160/5385c715115617072180تغذیه در حد 80 درصد اشتها

Q 10با کوآنزیم
158/2420ab731117416062261تغذیه در حد اشتها

161/2408b725117716432129 تغذیه در حد 90 درصد اشتها

164/5385bc734114016882146تغذیه در حد 80 درصد اشتها

SE1/604/065/2910/2517/5018/17

اثرات اصلي

Q 10 0/21100/58750/49510/20420/30480/6722کوآنزیم

0/85800/00030/29530/15490/34470/0535سطح تغذیه

0/11410/16790/18540/92820/93160/7373اثرات متقابل

.)p>0/01( حروف متفاوت در هر ستون نشانه اختالف معنی دار آماری است

در مورد تاثیر استفاده از کوآنزیم Q 10 بر افزایش وزن نیز همان طور که در جدول )2( نشان داده شده است، 

 Q 10 با وجود اینکه باالترین وزن در سن 42 روزگی مربوط به تیمار بدون محدودیت و حاوی مکمل کوآنزیم

می باشد، ولی اختالف معنی داری بین تیمارهای دارای این مکمل با تیمارهای بدون مکمل کوآنزیم مشاهده نشد. 

نتایج تحقیق حاضر با نتایج ناکامورا و همکاران )1996( و جنگ و همکاران )2004( مطابقت دارد. 

مصرف خوراک در پایان دوره ی محدودیت و نیز در پایان کل دوره ی آزمایش بین تیمارهای صفر درصد، ده 

درصد و بیست درصد اختالف معنی داری داشت )p >0/01( )جدول3(، که نشان دهنده ی اثر محدودیت خوراکی 

بر کاهش مصرف خوراک بود. بیشترین مصرف خوراک مربوط به گروه های بدون محدودیت و کمترین میزان برای 

گروه های با بیست درصد محدودیت خوراکی بود. در این ارتباط محققین دیگری نیز که کاهش مصرف خوراک 

را با اعمال محدودیت خوراکی مشاهده کردند، کم حجم شدن دستگاه گوارش )1( و کاهش نیازهای نگهداری 

پرنده )30( را علت مصرف کم خوراک در آنها اعالم کردند. 

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

اثر استفاده از محدودیت خوراک و جیره های حاوی کوآنزیم Q 10 بر عملکرد و خصوصیات ...

58

مصرف خوراک در تیمارهای حاوی کوآنزیم Q 10 نسبت به تیمارهای بدون این مکمل پایین تر بود )p >0/05(. از 

آنجایی که کوآنزیمQ 10 نقش حیاتی در تامین انرژی بافت ها دارد ممکن است بخشی از انرژی مورد نیاز را تامین 

کرده و باعث صرفه جویی در مصرف خوراک برای تولید انرژی مورد نیاز بدن پرنده شود.

جدول3- اثر محدودیت خوراکی و جیره هاي غذایي حاوي کوآنزیم Q 10 بر خوراک مصرفی جوجه های گوشتی در سنین مختلف )گرم(

تیمارهای آزمایشی
سن جوجه ها )روز(

1421283542

Q 10 بدون کوآنزیم

601a1183a2089a31694441aتغذیه در حد اشتها

495b1079b1963b30914297ab تغذیه در حد 90 درصد اشتها

451c1039b1916b30404232b تغذیه در حد 80 درصد اشتها

Q 10 590تغذیه در حد اشتهابا کوآنزیمa1136a1985b30864313ab

493b1063b1915b30184171b تغذیه در حد 90 درصد اشتها

451c1049b1873b30034190b تغذیه در حد 80 درصد اشتها 

SE11/5111/4918/4919/8125/54

 اثرات اصلي
Q 10 0/42830/21190/03580/07690/0267کوآنزیم
0/00010/00180/05790/0074<0/0001<سطح تغذیه

0/62110/27970/62200/82360/6457اثرات متقابل

)p >0/01( .حروف متفاوت در هر ستون نشانه اختالف معنی دار آماری است

در مورد ضریب تبدیل و اثر محدودیت خوراکی بر روی آن ، جدول شماره )4( اختالف معنی داری را در بهبود 

 .)p >0/01( ضریب تبدیل بین تیمارهای بدون محدودیت و محدودیت دار در هفته های دوم تا پنجم نشان می دهد

این در حالی است که ضریب تبدیل تحت تاثیر مکمل کوآنزیم قرار نگرفته است. 

اعمال  اثر  در  )جدول4(  تبدیل  ضریب  بهبود  و  )جدول3(  خوراک  مصرف  کاهش  رسد  می  نظر  به 

محدودیت  دارای  پرندگان  در  پایه  متابولیکی  سرعت  )ناپایدار(  موقت  کاهش  دلیل  به  خوراکی  محدودیت 

برای  انرژی  به  نیاز  کاهش  باعث  که  بوده  مرتبط  رشد  اوایل  در  بدن  کمتر  وزن  با  و   )30( باشد  خوراکی 

نگهداری پرنده می شود )18(.
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جدول4- اثر محدودیت خوراکی و جیره هاي غذایي حاوي کوآنزیمQ 10 بر ضریب تبدیل غذایی تجمعی جوجه های گوشتی  

در سنین مختلف

تیمارهای آزمایشی      
سن جوجه ها )روز(

1421283542

Q 10 بدون کوآنزیم

a1/55 a1/72 a1/92 a1/98 1/37تغذیه در حد اشتها

b1/45 b1/62 c1/83 ab1/98 1/18 تغذیه در حد 90 درصد اشتها

bc1/45 b1/65 bc1/77 b1/94 1/16 تغذیه در حد 80 درصد اشتها

Q 10 با کوآنزیم
a1/54 a1/68 ab1/92 a1/90 1/39تغذیه در حد اشتها

b1/46 b1/62 c1/83 ab1/95 1/20 تغذیه در حد 90 درصد اشتها

c1/42 b1/63 c1/77 b1/94 1/13 تغذیه در حد 80 درصد اشتها 

SE0/0200/0100/0090/0170/013

 اثرات اصلي

Q 10 0/88540/49280/17300/99480/2443کوآنزیم

0/00010/00280/7108<0/0001<0/0001< سطح تغذیه

0/14920/59830/54710/99880/4237اثرات متقابل  

.)p >0/01(حروف متفاوت در هر ستون نشانه اختالف معنی دار آماری است

نتایج تجزیه الشه در جدول )5( آورده شده است. این جدول نشان می دهد که هیچ گونه اختالف معنی داری 

 .)p >0/05( در بین درصد الشه، سینه و چربی حفره ی بطنی گروه های تحت محدودیت با شاهد وجود ندارد

این امر شاید به دلیل استفاده ی موثر از خوراک در جوجه های تحت محدودیت پس از برداشتن محدودیت در 

دوره ی باز پروری باشد )1(. همچنین درصد ران تحت تاثیر سطح تغذیه قرار گرفت )p >0/05(، به طوری که در 

گروه های تغذیه شده به میزان90 و80 درصد اشتها نسبت به گروه های تغذیه شده در حد اشتها درصد ران کمتر 

بود. پژوهش های دیگری وجود دارد که نتایج آنها با نتایج این تحقیق مغایرت دارند )6 و27(.

اختالف درصد الشه، درصد سینه، درصد ران و درصد چربی حفره ی بطنی بین تیمارهای تغذیه شده با مکمل 

کوآنزیم Q 10 معنی دار نبوده است )p >0/05(. با این وجود درصد الشه و درصد ران در گروه های آزمایشی که 

مکمل کوآنزیم دریافت کرده بودند نسبت به تیمارهای بدون مکمل بیشتر بوده است.
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جدول5- اثر محدودیت خوراکی و جیره هاي غذایي حاوي کوآنزیم  Q 10 بر خصوصیات الشه جوجه های گوشتی در سنین مختلف 

)درصد به وزن زنده(

          
چربي حفره بطنيرانسینهالشهتیمارهای آزمایشی

Q 10 بدون کوآنزیم

ab1/28 68/1419/7119/33تغذیه در حد اشتها

b1/27 68/2319/1118/35تغذیه در حد 90 درصد اشتها

b1/31 66/8418/3918/36تغذیه در حد 80 درصد اشتها

Q 10 با کوآنزیم
a1/39 69/1719/3319/94تغذیه در حد اشتها

ab1/33 69/5620/0819/04 تغذیه در حد 90 درصد اشتها

b1/15 69/8320/7118/46تغذیه در حد 80 درصد اشتها

SE0/430/290/190/069

 اثرات اصلي

Q 10 0/05540/10140/16270/9785کوآنزیم

0/88080/99350/01030/8567سطح تغذیه

0/60970/15020/73000/7294اثرات متقابل

.)p >0/05( حروف متفاوت در هر ستون نشانه اختالف معنی دار آماری است

جدول )6( اثر استفاده از محدویت خوراکی و مکمل کوآنزیم Q 10 را بر روی درصد ماندگاری و شاخص تولید 

نشان می دهد. در این آزمایش استفاده از محدودیت خوراکی و کوآنزیم Q 10 باعث بروز اختالف معنی داری در 

درصد ماندگاری شده است)p >0/05(. در مورد شاخص تولید، با وجود اینکه اختالف معنی داری در تیمارهای 

مختلف مشاهده نشد)p >0/05(، ولی این شاخص در تیمارهایی که با کوآنزیم Q 10 تغذیه شده بودند نسبت به 

گروه های بدون کوآنزیم باالتر بود.

را  آن  دلیل  دادند،  نشان  میر  و  مرگ  بر  اثر محدودیت خوراکی  با  ارتباط  در  را  نتایجی  که چنین  تحقیقاتی 

اینگونه بیان کردند که اعمال محدودیت خوراکی سرعت رشد جوجه های گوشتی را در زمان حیاتی دوره ی رشد، 

یعنی وقتی پرنده بیشترین حساسیت را نسبت به اختالالت متابولیکی ناشی از نیاز باال به به اکسیژن دارد، کاهش 

می دهد)5 و22(. بنابراین کاهش مرگ و میر ناشی از این روش بخاطر کاهش بروز بیماری های ناشی از رشد سریع 

جوجه های گوشتی است. جنگ و همکاران )2004( نیز کاهش مرگ ومیر را در اثر استفاده از کوآنزیم Q 10 نشان 

دادند. آنها کاهش بروز آسیت را دلیل کاهش ماندگاری در پرندگان تحت آزمایش دانستند.
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جدول6: اثر محدودیت خوراکی و جیره هاي غذایي حاوي کوآنزیم Q 10 بر درصد ماندگاری و شاخص تولید

شاخص تولیدماندگاری)درصد(تیمار های آزمایشی

Q 10 بدون کوآنزیم

81a217/2تغذیه در حد اشتها

90ab234/1 تغذیه در حد 90 درصد اشتها

88ab236/7 تغذیه در حد 80 درصد اشتها

Q 10 با کوآنزیم
87ab245/9تغذیه در حد اشتها

97c251/3 تغذیه در حد 90 درصد اشتها

94bc246/4 تغذیه در حد 80 درصد اشتها

SE1/464/86

اثرات اصلي

Q 10 0/01620/0672کوآنزیم

0/01170/5899سطح تغذیه

0/98170/7242اثرات متقابل

.)p >0/05( حروف متفاوت در هر ستون نشانه اختالف معنی دار آماری است  
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