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پرونده ویژهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

در جست و جوی سالمت از دست رفته
باره مصرف شیر در کشور مروری بر تحقیق های انجام شده در

حذف یارانه ها 
باعث کاهش مصرف شیر می شود

از راهکارهـای بهبـود وضـع تغذیـه ای کـودکان، چیـزی کـه در جهان هـم بـه آن توجه می شـود، اجرای برنامه شـیر 
مـدارس اسـت کـه با توجه بـه نقش غیرقابـل انـکار آن در بهبود سـامت دانش آموزان، مـورد توجه همه کشـورهای 
جهـان قـرار گرفتـه اسـت، به طوری که در سـال های اخیـر در بیش از 100 کشـور جهان، برنامه شـیر مـدارس اجرا 
می شـود، ایـن در حالـی اسـت که در ایران 3 سـال اسـت برنامه شـیر مدارس متوقف شـده اسـت. امسـال اما قرار 
اسـت بـا هماهنگـی وزارت آمـوزش و پرورش و بـا اختصـاص اعتبار 180 میلیـارد تومان از سـوی سـازمان برنامه و 
بودجـه، بعـد از چنـد سـال وقفـه، توزیع رایگان شـیر در مدارس 8 اسـتان محروم کشـور )ایام، بوشـهر، خراسـان 

جنوبی، سیسـتان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد( انجام شود.

طبـق آمـار ثبت نامـی دانش آمـوزان اعـالم شـده از سـوی وزارت آمـوزش و پـرورش، جمعیت دانش آمـوزی این 8 اسـتان تـا 1 مهر 1398 
بـه بیـش از 1 میلیـون و 960 هزار نفر می رسـد. به تفکیک اسـتان ها ایالم دارای 92011، بوشـهر 187710 خراسـان جنوبی 146021، سیسـتان 
و بلوچسـتان 598856، هرمـزگان 345001، کرمـان 473844 و کهگیلویـه و بویراحمـد دارای 124039 دانش آمـوز در سـال تحصیلـی جـاری 
هسـتند. تاکنـون مطالعـات زیادی در داخل کشـور درباره میزان سـرانه سـاالنه مصرف شـیر انجام شـده اسـت، امـا نگاهی به میـزان محرومیت 
اسـتان های کشـور از نظـر اقتصـادی و شـاخص های اجتماعـی و زیربنایـی جایـگاه اسـتان هایی کـه بـرای طـرح توزیـع شـیر رایـگان انتخـاب 

شده اند، را مشخص می کند.
سـیدیعقوب حسـینی و آتوسـا اسـکندری در مطالعـه ای بـا عنـوان »اسـتان های کشـور از حیـث برخـورداری از شـاخص های اقتصـادی 
اجتماعـی« اسـتان ها را از ایـن نظـر رتبه بنـدی کرده انـد و بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه بیـن رتبـه اسـتان ها از حیـث شـاخص های توسـعه و 
شـاخص های زیربنایـی و اجتماعـی، همبسـتگی و ارتبـاط مثبت وجـود دارد. متغیرهای پژوهش آن ها به دو دسـته متغیرهای توسـعه و متغیرهای 
زیربنایـی و اجتماعـی تقسـیم می شـود کـه ارزش سـرانه تولید شـیر بـه عنوان یک متغیر توسـعه در این پژوهش بررسـی شـده اسـت و در پایان 

رتبه بندی زیر را ارائه کرده اند: )شماره 49 و 50 مجله برنامه و بودجه، سال 1397(

 
 

های به لحاظ متغیرهای توسعه، استان های تهران، اصفهان، کرمان، مازندران و مرکزی در ردیف یکم تا پنجم قرار دارند و استان
شوند. بقیه های جدول را شامل میکردستان، ایالم، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان، به ترتیب آخرین ردیف

 اند.  این دو گروه قرار گرفتههای کشور در حد وسط استان

عبدی و همکاران در مجله دانشگاه  ای از سوی فاطمهجهان که در مطالعه و ایران در غذایی مصرف الگوی مقایسه و طبق بررسی
 شیر مصرف سرانه. است کیلوگرم 50 تقریبا ایران در سال در شیر سرانه مصرفمنتشر شده است،  94در تابستان  علوم پزشکی فسا

های الزم به نویسندگان این پژوهش بعد از بررسی .شودمی تامین ماست از آن بیشتر که است روز در گرم 139 ایران در لبنیات و

بـه لحـاظ متغیرهـای توسـعه، اسـتان هـای تهـران، اصفهـان، 
کرمـان، مازنـدران و مرکـزی در ردیـف یکـم تـا پنجـم قـرار دارنـد و 
و  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  بوشـهر،  ایـالم،  کردسـتان،  اسـتان های 
سیسـتان و بلوچسـتان، بـه ترتیب آخریـن ردیف های جدول را شـامل 
می شـوند. بقیـه اسـتان های کشـور در حـد وسـط ایـن دو گـروه قرار 

گرفته اند.  
طبـق بررسـی و مقایسـه الگـوی مصـرف غذایـی در ایـران و 
جهـان کـه در مطالعـه ای از سـوی فاطمه عبدی و همـکاران در مجله 
دانشـگاه علـوم پزشـکی فسـا در تابسـتان 94 منتشـر شـده اسـت، 
مصـرف سـرانه شـیر در سـال در ایـران تقریبـا 50 کیلوگـرم اسـت. 
سـرانه مصـرف شـیر و لبنیـات در ایـران 139 گـرم در روز اسـت کـه 
بیشـتر آن از ماسـت تامیـن می شـود. نویسـندگان این پژوهـش بعد از 
بررسـی های الزم بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه اسـتان چهـار محال 
وبختیاری بیشـترین سـرانه 221 گرم  و اسـتان سیسـتان و بلوچستان 

کمترین سرانه82  گرم در روز را دارا است.
همچنیـن در مطالعـه ای کـه موسسـه مطالعـات و پژوهش هـای 
بازرگانـی دربـاره رتبه بنـدی اسـتان ها در مصرف سـرانه، رفـاه و رژیم 
غذایـی در اسـفند 92 انجـام داده اسـت مشـخص شـده کـه باالترین 
مصـرف لبنیـات  (شـیر + شـیر معـادل در پنیـر مصرفـي)  در اسـتان  
زنجـان 116.4کیلوگرم، اسـتان چهارمحال و بختیـاري 80.7کیلوگرم، 
اسـتان خراسـان رضوي 79.2کیلوگرم، اسـتان اردبیـل 78.8کیلوگرم، 
تهـران 71.8کیلوگـرم، آذربایجـان شـرقی 71کیلوگـرم و آذربایجـان 

غربی 70.2کیلوگرم است.



ایالمهرمزگانسیستان وبلوچستانکهگیلویه و بویراحمدبوشهراستان

30.333.835.038.039.0مصرف سرانه به کیلوگرم

گلستانکرمانکرمانشاهیزدلرستان43.1

43.144.544.347.247.7مصرف سرانه به کیلوگرم

سطح رفاه مصرفاستان

خوبچهارمحال وبختیاری، هرمزگان، مازندران، گیالن، قزوین، آذربایجان غربی، ایالم، بوشهر، اردبیل، لرستان، اصفهان، تهران، کرمان و زنجان

متوسطفارس، کرمانشاه، کهگیلویه وبویراحمد، سمنان، آذربایجان شرقی، کردستان و خوزستان

محرومخراسان شمالی، قم، یزد، سیستان وبلوچستان، گلستان و همدان

طبق تحقیق این موسسه پایین ترین مصرف سرانه لبنیات )شیر+شیرمعادل پنیر مصرفی( استان ها مطابق جدول زیر است:

این تحقیق استان ها را طبق »سطح رفاه مصرف خوراک« در سه گروه خوب، متوسط و محروم به شکل زیر طبقه بندی کرده است:

در مطالعـه موسسـه مطالعـات و پژوهش هـای بازرگانی آمده اسـت کـه »افزایش تولید 
و حمایـت دولـت از یـک سـو وبهبـود فرهنگ تغذیه بـه ویژه برنامـه تغذیه شـیر در مدارس 

از سـوی دیگـر بـه افزایـش رونـد مصـرف کمـک مهمی کـرده اسـت و امـا با تمامـی این 
احوال نمی توان منکر شد هنوز حدود 40 درصد کمبود مصرف شیر وجود دارد.«

مریـم روغنچـی هـم مطالعـه ای با عنـوان سـرانه مصرف شـیر در مناطق شـهری و 
روسـتایی ایـران در سـال های 83 تـا 93 انجـام داده اسـت )مربـوط بـه طـرح آمارگیـری 
هزینـه و درآمـد خوانوارهـای شـهری و روسـتایی از سـال 83 تـا 93( که در مجلـه آمار به 
پاسـتوریزه  انـواع شـیر  اسـت می گویـد در سـال 1383 سـرانه مصـرف  چـاپ رسـیده 
6.52کیلوگـرم بـوده که در سـال 1389 به بیشـترین مقدار مصرف 11.06 کیلوگرم رسـیده 
و سـپس روند نزولی داشـته، به طوری که در سـال 1393 به 4.10کیلوگرم رسـیده اسـت. 
سـرانه مصرف شـیر معمولی )غیرپاسـتوریزه( از 43.76 کیلوگرم در سـال 1383 به 34.35 
کیلوگرم در سـال 1393 رسـیده اسـت که از رشـد سـاالنه منفی 2.39درصدی نسـبت به 
سـال 1383 خبـر می دهـد. چـون دسترسـی و گرایـش روسـتاییان بـه اسـتفاده از شـیر 
غیرپاسـتوریزه، میانگیـن مصرف سـرانه این شـیر در سـال های مـورد بررسـی )83 تا 93( 

5.93 برابر مصرف شیر پاستوریزه بوده است.
روغنچـی می گویـد کـه سـرانه مصرف سـاالنه انواع شـیر در مناطق شـهری کشـور 
در سـال ابتدایـی تحقیـق، 30.94کیلوگـرم مصرف انواع شـیر پاسـتوریزه را نشـان می دهد 
و مصـرف آن تـا سـال 88 رونـد صعودی داشـته  بـه طوری که در این سـال به بیشـترین 
مقـدار مصـرف 41.76کیلوگرم رسـیده اسـت و از آن سـال به بعـد دارای رونـد نزولی بوده 
اسـت کـه در سـال 1393  بـه 19.50کیلوگـرم رسـیده اسـت و از رشـد سـاالنه منفـی 
4.5درصـدی نسـبت بـه سـال 1383 خبـر می دهـد. او یکی از علـل کاهش مصرف شـیر 
خصوصـا از سـال 91 بـه بعـد را حـذف یارانه شـیر می داند و می گوید سـرانه مصرف شـیر 

معمولـی )غیرپاسـتوریزه( از 6.35 کیلوگـرم در سـال 83 بـه 7.45 کیلوگـرم در سـال 93 
رسـیده اسـت و از رشـد مثبـت 1.60درصـدی نسـبت به سـال 83 خبـر می دهـد. میانگین 
مصرف سـرانه شـیر پاسـتوریزه خانوارهای شـهری در سـال 83 تا 93، 5.77 برابر میانگین 

مصرف شیر غیرپاستوریزه است.
ایـن تحقیـق در بخـش دیگـری بـه بررسـی سـرانه مصـرف سـاالنه انـواع شـیر 
)پاسـتوریزه و غیرپاسـتوریزه( در مناطق شـهری استان های کشور و سـرانه مصرف ساالنه 
انـواع شـیر در مناطـق روسـتایی اسـتان های کشـور پرداخته و به این نتیجه رسـیده اسـت 
کـه مصـرف سـرانه شـیر همـه اسـتان ها به غیر از اسـتان یـزد در سـال 93 در مقایسـه با 
سـال 83 دارای رشـد منفی بوده اسـت. در سـال 93 بیشـترین سرانه مصرف سـاالنه انواع 
شـیر مربـوط بـه اسـتان های خراسـان جنوبی، خراسـان رضـوی و چهارمحـال و بختیاری 
بـه  مربـوط  مصـرف  کمتریـن  و  بـوده  کیلوگـرم   38.52 و   38.90  ،40.92 ترتیـب  بـه 
اسـتان های لرسـتان، بوشـهر و ایالم بـه ترتیـب 7.48، 7.70 و 8.40 کیلوگرم بوده اسـت. 
او همچنیـن در بررسـی سـرانه مصـرف سـاالنه انـواع شـیر مناطق روسـتایی اسـتان های 
ایـران نتیجـه گرفته اسـت که در سـال 1393 بیشـترین سـرانه مصرف سـاالنه انواع شـیر 
)پاسـتوریزه و غیرپاسـتوریزه( مربـوط بـه مناطق روسـتایی اسـتان های اردبیـل، آذربایجان 
غربـی و کردسـتان بـه ترتیـب بـا 93.86، 70.81 و 70.37 کیلوگـرم و کم تریـن مصـرف 
مربـوط بـه اسـتان های هرمـزگان، بوشـهر و ایـالم بـه ترتیـب بـه 4.61، 5.40 و 8.07 

کیلوگرم بوده است.
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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران پرونده ویژه

در جست و جوی سالمت از دست رفته


