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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران پرونده ویژه

در جست و جوی سالمت از دست رفته

شیر و فرآورده های لبنی تخمیر شده سابقه مصرف دیرینه 
دارند و در حدود 8000 سال بخش مهمی از رژیم غذایی بشر را 
تشکیل داده اند )1, 2(. لبنیات، منبع غنی از پروتئین و امالح، از 
جمله کلسیم، منیزیم، پتاسیم، روی و فسفر هستند و  به ازای هر 
کیلوکالری انرژی، مقادیر بیشتری از این مغذی ها را نسبت به 
هر ماده غذایی طبیعی موجود در رژیم غذایی بزرگساالن فراهم 
می کنند )3-5(. بنابراین، شیر و فراورده های لبنی، به ویژه در 
کشورهای با درآمد متوسط و پایین که افراد دسترسی محدودی 
با منبع حیوانی دارند، نقش مهمی در تامین  به مواد غذایی 
نیازهای تغذیه ای جامعه می توانند داشته باشند. اگرچه نتیجه 
لبنی  های  فراورده  از  یک  هر  تأثیر  مورد  در  محکم  گیری 
برسالمت دشوار است، اما به هرحال این گروه غذایی، برمبنای 
رهنمودهای غذایی موجود، جزء مهمی از یک رژیم غذایی سالم 
و متعادل محسوب می شود. به عالوه، این گروه غذایی پتانسیل 
آن را دارد که بار بیماریهای مزمن شایع در جمعیت را کاهش 
داده و هزینه های درمانی برای جامعه را  به طور قابل مالحظه 

ای کاهش دهد)3, 6(.
داده های موجود حاکی از این واقعیت است که نمی توان 
توصیه ی مشابه و یکسانی برای مصرف شیر و فرآورده های 
شیری در سطح جهانی پیشنهاد کرد، از همین رو، کشورهای 
مختلف با در نظر گرفتن عواملی از جمله دسترسی فیزیکی، 
هزینه و قیمت، وضعیت تغذیه ای، الگوهای مصرف و عادات 
بازنگری  و  غذایی«  تدوین »رهنمودهای  به  مبادرت  غذایی 
دوره ای آنها می کنند. در اولین)7( و دومین)8( "رهنمودهای غذایی 
ایران" میزان توصیه شده مصرف روزانه لبنیات 3-2 واحد است. 
هر واحد مصرف لبنیات معادل 250 سی سی شیر یا ماست و 45 
تا 60 گرم پنیر است.  براساس این توصیه ها، هر فرد به طور 
روزانه نیاز به 500 تا 750 میلی لیتر شیر )یا معادل آن از دیگر 
فرآورده های شیری( خواهد داشت که به طور متوسط در حدود 
228 کیلوگرم در سال است. در حالیکه بر اساس گزارش فائو، 
سرانه فراهمی لبنیات در ایران در سال 2017، 76 کیلوگرم بوده 

است همچنین مطالعات نشان می دهند مقادیر مصرف حتی 
پایین تر از این مقدار است. به عنوان مثال، سرانه مصرف شیر 
که پرمصرف ترین فراورده در گروه لبنیات به شمار می رود، در 
سال 93، در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 28/95 و 
38/44 کیلوگرم بوده است که فاصله بسیار زیادی با مقادیر 

توصیه شده دارد)9(. 
از آنجا که مطالعات انجام شده در زمینه مصرف لبنیات در 
سطح کشور عموماً به صورت مقطعی و در جمعیت های محدود 
انجام شده است، پژوهش حاضر با هدف تعیین روندهای خرید 
شیر، ماست و پنیر )به عنوان پر مصرف ترین اقالم این گروه 
غذایی در جامعه ایرانی(  به عنوان نشانگر مصرف این گروه 
غذایی طی سالهای 97-85 به تفکیک شهر و روستا انجام شد. 
داده های مطالعه را اطالعات هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی 
که توسط مرکز آمار ایران گردآوری و منتشر می شود تشکیل 
می دهد. داده های مزبور پس از انجام اصالحات و آماده سازی، 
در   R )version 3/5/1( افزاری  نرم  برنامه  از  استفاده  با 
فرمت های مناسب ذخیره  و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

و  شهری  خانوار   237705 های  داده  مطالعه،  این  در 
244672 خانوار روستایی )طی سالهای 97-85( مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفت. نمودار 1، میانگین وزنی سرانه خرید هر یک 
اقالم لبنی )برحسب کیلوگرم در ماه( را به تفکیک در شهر و 
روستا نشان می دهد. چنانکه در این نمودار مشاهده می شود، 
سرانه خرید شیر در این دوره زمانی در خانوارهای شهری و 
روستایی  به ترتیب به میزان  39/5 درصد و 37درصد نسبت به 
سال مبدا کاهش نشان می دهد. روند خرید ماست و پنیر در این 
دوره زمانی تقریبا ثابت بوده است و سرانه خرید محصوالت 
لبنی)به استثنای کره( در این بازه زمانی در شهر و روستا دارای 
روند کاهشی داشته و این روند در روستا شدید تر بوده است. 
همچنین، یافته ها نشان می دهند طی این سالها، روند خرید )و 
مصرف( لبنیات به میزان قابل توجهی از مقادیر توصیه شده در 

رهنمودهای غذایی فاصله گرفته است. 

بررسی روند مصرف لبنیات در خانوارهای شهری 
و روستایی کشور طی سالهای 1385-1397
روشنک روستایی، دکتر حسن عینی زیناب، دکتر ایوب فرامرزی، دکتر دالرام قدسی، دکتر نسرین امیدوار، سید امید حسینی
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و داشته ثابت بوده است و سرانه خرید محصوالت لبنی)به استثنای کره( در این بازه زمانی در شهر و روستا دارای روند کاهشی 
این روند در روستا شدید تر بوده است. همچنین، یافته ها نشان می دهند طی این سالها، روند خرید )و مصرف( لبنیات به 

 صیه شده در رهنمودهای غذایی فاصله گرفته است. میزان قابل توجهی از مقادیر تو

 
 

 
 به تفکیک در شهر و روستالبنی )برحسب کیلوگرم در ماه(  میانگین وزنی سرانه خرید هر یک اقالم -1نمودار 

 
 

کاهش قابل مالحظه ای  در خرید شیر ایجاد شده که در جامعه  1389نشان داده شده است، در سال  1چنانکه در نمودار 
شهری شدید تر از جامعه روستایی است.  همچنین روند کاهشی مصرف لبنیات در جامعه شهری از همین سال آغاز شده 

 آغاز شده است. 1391از سال  است، اما در جامعه روستایی این کاهش
انتخاب و مصرف  درتعیین کننده های اساسی زمینه تولید، عرضه و قیمت گذاری مواد غذایی، یکی از سیاست های دولت در 

در  ینقد یارانهبرنامه یارانه غذایی در ایران که به  ،به عنوان مثال .(10, 3)اقشار کم درآمد است مواد غذایی به ویژه در بین 
ریح و ضمنی بر کیفیت زندگی و همچنین وضعیت تغذیه ای خانوارهای ایرانی  یکی از تغییر یافت، با تأثیر ص 1389سال 

و حذف یارانه سیاست  این تغییرپس از  می توان استدالل کرد که. مؤلفه های اصلی سیاست های حمایت اجتماعی بوده است
که وابستگی بیشتری به مصرف یب پذیر به ویژه در بین گروه های آسبه ویژه در خانوارهای شهری مصرف شیر  ، مستقیم شیر

. به نظر می رسد در سالهای (11) . مطالعات دیگری نیز این یافته را تایید می کنند، کاهش یافته استاین نوع شیر داشتند
اولیه پس از این تغییر سیاستی، یارانه نقدی با بهبود وضعیت معیشتی خانوارهای روستایی مصرف شیر و لبنیات را در این 
گروه تا حدی بهبود بخشیده است، اما پس از آن به دلیل نرخ فزاینده تورم در جامعه که بخشی از آن را می توان ناشی از 
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پرونده ویژهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

در جست و جوی سالمت از دست رفته

سال  در  است،  شده  داده  نشان   1 نمودار  در  چنانکه 
1389 کاهش قابل مالحظه ای  در خرید شیر ایجاد شده 
است.   روستایی  جامعه  از  تر  شدید  شهری  جامعه  در  که 
همچنین روند کاهشی مصرف لبنیات در جامعه شهری از 
این  روستایی  جامعه  در  اما  است،  شده  آغاز  سال  همین 

کاهش از سال 1391 آغاز شده است.
قیمت  و  تولید، عرضه  زمینه  در  دولت  سیاست های 
گذاری مواد غذایی، یکی از تعیین کننده های اساسی در 
کم  اقشار  بین  در  ویژه  به  غذایی  مواد  مصرف  و  انتخاب 
یارانه غذایی در  برنامه  )3, 10(. به عنوان مثال،  درآمد است 
ایران که به یارانه نقدی در سال 1389 تغییر یافت، با تأثیر 
صریح و ضمنی بر کیفیت زندگی و همچنین وضعیت تغذیه 
از مؤلفه های اصلی سیاست  ایرانی  یکی  ای خانوارهای 
های حمایت اجتماعی بوده است. می توان استدالل کرد 
که پس از تغییر این سیاست و حذف یارانه مستقیم شیر،  
مصرف شیر به ویژه در خانوارهای شهری به ویژه در بین 

گروه های آسیب پذیر که وابستگی بیشتری به مصرف این 
نوع شیر داشتند، کاهش یافته است. مطالعات دیگری نیز 
این یافته را تایید می کنند )11(. به نظر می رسد در سالهای 
بهبود  با  نقدی  یارانه  سیاستی،  تغییر  این  از  پس  اولیه 
وضعیت معیشتی خانوارهای روستایی مصرف شیر و لبنیات 
را در این گروه تا حدی بهبود بخشیده است، اما پس از آن 
به دلیل نرخ فزاینده تورم در جامعه که بخشی از آن را می 
یارانه  توزیع  از  حاصل  نقدینگی  زیاد  از حجم  ناشی  توان 
خرید  کاهش  به  منجر  تاخیر  با  دانست،  جامعه  در  نقدی 
لبنیات در جامعه روستایی نیز شده است. همچنین، در سال 
1396 نیز کاهش قابل مالحظه دیگری در خرید لبنیات رخ 
تورمی  رکود  و  رکود  تورم،  رسد  می  نظر  به  است.  داده 
موجب  اقتصادی  ریاضتی  های  سیاست  اتخاذ  از  حاصل 
خانوارشده که  درآمد  و کاهش  قیمت محصوالت  افزایش 
این  است.  داشته  بدنبال  را  لبنیات  مصرف  سریع  کاهش 

موضوع در نمودار 2 مشهود است.
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د نقدینگی حاصل از توزیع یارانه نقدی در جامعه دانست، با تاخیر منجر به کاهش خرید لبنیات در جامعه روستایی حجم زیا
تورم، به نظر می رسد یگری در خرید لبنیات رخ داده است. نیز کاهش قابل مالحظه د 1396در سال  ،همچنین نیز شده است.

شده موجب افزایش قیمت محصوالت و کاهش درآمد خانوارسیاست های ریاضتی اقتصادی حاصل از اتخاذ رکود و رکود تورمی 
 مشهود است. 2این موضوع در نمودار . است را بدنبال داشتهکه کاهش سریع مصرف لبنیات 

 
 به سال قبل)نرخ تورم( نسبت درصد تغییرات بهای شیر :2نمودار شماره 

 

 
 ستوریزه و غیر پاستوریزه( بر حسب ریال در ماه در خانوارهای شهر و روستامیانگین مخارج اسمی شیر)پا -3نمودار 
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 میانگین مخارج حقیقی شیر)پاستوریزه و غیر پاستوریزه( بر حسب ریال در ماه در خانوارهای شهر و روستا -4نمودار 

 
چنانکه در نمودارهای فوق دیده می شود، به دلیل نرخ باالی تورم، با وجود روند افزایشی مخارج اسمی شیر)به عنوان پر 
مصرف ترین ماده غذایی در گروه لبنیات(، مخارج حقیقی شیر غیرپاستوریزه کاهش یافته است و مخارج حقیقی شیر 

بررسی سهم مخارج  ،همچنین از این سال روند کاهشی را آغاز کرده است. داشته وروند افزایشی  90پاستوریزه نیز که تا سال 
 نشان داده شده است. 6و  5خوراک و مخارج لبنیات از کل مخارج خانوار و مخارج لبنیات از مخارج خوراک در نمودار های 

 
 ر شهر و روستا: درصد مخارج حقیقی لبنیات از مخارج حقیقی خوراک و مخارج حقیقی کل خانوار د5نمودار 
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چنانکه در نمودارهای فوق دیده می شود، به دلیل نرخ 
باالی تورم، با وجود روند افزایشی مخارج اسمی شیر)به عنوان 
پر مصرف ترین ماده غذایی در گروه لبنیات(، مخارج حقیقی شیر 
غیرپاستوریزه کاهش یافته است و مخارج حقیقی شیر پاستوریزه 

نیز که تا سال 90 روند افزایشی داشته و از این سال روند کاهشی 
را آغاز کرده است. همچنین، بررسی سهم مخارج خوراک و 
مخارج لبنیات از کل مخارج خانوار و مخارج لبنیات از مخارج 

خوراک در نمودار های 5 و 6 نشان داده شده است.
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 میانگین مخارج حقیقی شیر)پاستوریزه و غیر پاستوریزه( بر حسب ریال در ماه در خانوارهای شهر و روستا -4نمودار 

 
چنانکه در نمودارهای فوق دیده می شود، به دلیل نرخ باالی تورم، با وجود روند افزایشی مخارج اسمی شیر)به عنوان پر 
مصرف ترین ماده غذایی در گروه لبنیات(، مخارج حقیقی شیر غیرپاستوریزه کاهش یافته است و مخارج حقیقی شیر 

بررسی سهم مخارج  ،همچنین از این سال روند کاهشی را آغاز کرده است. داشته وروند افزایشی  90پاستوریزه نیز که تا سال 
 نشان داده شده است. 6و  5خوراک و مخارج لبنیات از کل مخارج خانوار و مخارج لبنیات از مخارج خوراک در نمودار های 

 
 ر شهر و روستا: درصد مخارج حقیقی لبنیات از مخارج حقیقی خوراک و مخارج حقیقی کل خانوار د5نمودار 
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 : درصد مخارج حقیقی خوراک از مخارج حقیقی کل خانوار در شهر و روستا6نمودار 

 
افزایش یافته، اما سهم مخارج لبنیات از کل خانوارهای ایرانی طی سالهای مورد بررسی سهم مخارج لبنیات از مخارج خوراک 

ها در خانوارر و روستا کاهش یافته است. به نظر می رسد مخارج در شهر و سهم مخارج خوراک از کل مخارج خانوار در شه
اما به دلیل کوچک شدن سبد  در طی این سالها سهم بیشتری را به لبنیات اختصاص می دهندتقسیم بودجه غذای خانوار 

یری در ش یاهو فرآورده یربودن سرانه مصرف ش یینپااستمرار  غذایی خانوار، مقادیر مصرف شیر و لبنیات کاهش یافته است.
 عوارض سالمتی ناشی ازبلندمدت باعث تضعیف بیشتر این صنعت، افزایش بهای تمام شده، افزایش قیمت محصوالت، و 

 .خواهد شد )در مقایسه با نیاز/توصیه ها(تر لبنیات کممصرف 

همزمان با برنامه های آموزشی و ترویجی به  ،توسط دولت اقتصادی و حمایتی به نظر می رسد اتخاذ سیاست های مناسب
های  در زمینه مصرف شیر و لبنیات ضروری است تا از تحمیل هزینه های سنگین بر سیستم بیشتر منظور فرهنگ سازی

 .بهداشتی و درمانی کشور ناشی از عوارض عدم مصرف کافی این گروه غذایی در جامعه پیشگیری گردد اقتصادی و 
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طـی سـالهای مورد بررسـی سـهم مخـارج لبنیـات از 
مخـارج خـوراک خانوارهـای ایرانی افزایش یافته، اما سـهم 
مخـارج لبنیـات از کل مخـارج در شـهر و سـهم مخـارج 
خوراک از کل مخارج خانوار در شـهر و روسـتا کاهش یافته 
اسـت. بـه نظـر می رسـد خانوارها در تقسـیم بودجـه غذای 
خانـوار در طـی ایـن سـالها سـهم بیشـتری را بـه لبنیـات 
اختصـاص مـی دهنـد امـا بـه دلیـل کوچـک شـدن سـبد 
غذایـی خانـوار، مقادیر مصرف شـیر و لبنیـات کاهش یافته 
و  شـیر  مصـرف  سـرانه  بـودن  پاییـن  اسـتمرار  اسـت. 
فرآورده هـای شـیری در بلندمدت باعث تضعیف بیشـتر این 

قیمـت  افزایـش  شـده،  تمـام  بهـای  افزایـش  صنعـت، 
محصـوالت، و عـوارض سـالمتی ناشـی از مصـرف کم تـر 

لبنیات )در مقایسه با نیاز/توصیه ها( خواهد شد.
بـه نظـر مـی رسـد اتخـاذ سیاسـت هـای مناسـب 
اقتصـادی و حمایتـی توسـط دولت، همزمان بـا برنامه های 
آموزشـی و ترویجـی بـه منظـور فرهنگ سـازی بیشـتر در 
زمینـه مصـرف شـیر و لبنیـات ضروری اسـت تـا از تحمیل 
هزینه های سـنگین بر سیسـتم های اقتصادی و  بهداشـتی 
و درمانی کشـور ناشـی از عـوارض عدم مصـرف کافی این 

گروه غذایی در جامعه پیشگیری گردد.
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