
 

 

 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
 123-141 ، صفحات1400 پاییز، 3 ، شمارهشانزدهمسال 

 

 مقاله مروری

 پیشنهادهای سیاستی به منظور افزایش سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور بر 

 پایه مرور دامنه

 3فاطمه محمدی نصر آبادی، 2حسن عینی زیناب، 1روستاییروشنک 

 
 ، تهران، ایرانیبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه کشور، ییغذا عیصنا و یا هیتغذ قاتیتحق تویانست یی،غذا عیصنا و هیتغذ علوم دانشکده ه،یتغذ و غذا استیس یدکترا کاندید -1

  

 ، تهران، ایران یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه کشور، ییغذا عیصنا و یا هیتغذ قاتیتحق تویانست یی،غذا عیصنا و هیتغذ علوم دانشکده جامعه، هیتغذ گروه دانشیار -2

 ییغذا عیصنا و یا هیتغذ قاتیتحق تویانست یی،غذا عیصنا و هیتغذ علوم دانشکده ه،یتغذ و غذا یزیر برنامه و یگذار استیس قاتیتحق گروه یپژوهش ارنویسنده مسئول: دانشی -3

 f.mohammadinasrabadi@sbmu.ac.ir :، تهران، ایران. پست الکترونیکییبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه کشور،

   

 4/11/99تاریخ پذیرش:                                                                                                     25/7/99تاریخ دریافت: 

 چکیده

سبد "گرم در روز رسیده است که با پیشنهادهای 164طی دهه اخیر مصرف لبنیات در خانوارهای ایرانی روند کاهشی داشته است و به حدود 

طیفی از عوامل مختلف از جمله فراهم بودن گرم لبنیات فاصله بسیار زیادی دارد.  250مبنی بر مصرف روزانه  "غذایی مطلوب برای جامعه ایرانی

های اتخاذ شده  های غذایی بر مصرف شیر و لبنیات تأثیرگذارند و این عوامل به نوبه خود از سیاست ذایی، دسترسی به مواد غذایی و انتخابمواد غ

با هدف شناسایی با رویکرد پراگماتیسم و که مروری پذیرند. در این مطالعه  عرضه و مصرف لبنیات تأثیر می ،فراوری های تولید،در بخش

ها در قالب جست و جوی  های مورد استفاده در حوزه تولید و مصرف لبنیات در ایران و سایر کشورهای جهان و اثربخشی این سیاست سیاست

کلیدی در ها و واژگان  ها در این حوزه ابتدا با مرور ساده متون چهارچوب کلی سیاست با توجه به طیف وسیع سیاستدامنه انجام پذیرفته است، 

 Google scholarو Scopus ،Pubmed ،SIDهای اطالعاتی  بانک های حوزه تولید و مصرف از ادبیات علمی استخراج گردید. سپس دو بخش سیاست

ی ها، تارنماها مورد جستجو قرار گرفت. همچنین جستجو با استفاده از موتور جستجوی گوگل در بین مقاالت، گزارش 2005-2020در بازه زمانی 

 ،مقاله و گزارش 67، سازمان جهانی بهداشت، پارلمان اروپا و مانند آن انجام پذیرفت. پس از غربالگری،  USDAرسمی مرتبط با کشاورزی مانند

جربه موفق دهند در جوامع با ت ها نشان می وارد این مطالعه شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با توصیف روایتی مطالعات وارد شده انجام پذیرفت. یافته

ه اند. بر در این حوزه، عموماً رویکردهای جامع و یکپارچه از تولید تا مصرف لبنیات با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان مورد استفاده قرار گرفت

ی حقیقی تولید، تمرکز ها های به روز و پویا در قیمت گذاری شیر خام و با در نظر گرفتن هزینه اتخاذ روشتوان نتیجه گیری کرد که  این مبنا می

تواند در بهبود تولید و  می های تولید و همچنین تغییر در سیاست سقف قیمتی در صنایع لبنی  افزایش بهره وری و کاهش هزینههای  بر روش

مصرف شیر و های حمایتی دولت در زمینه  از سویی دیگر ضروری است به طور همزمان احیای برنامه عرضه شیر در کشورکمک کننده باشد.

های  های کمک غذایی برای سالمندان و بسته لبنیات از جمله برنامه شیر مدرسه و همچنین پیگیری گنجاندن مقادیر کافی لبنیات در برنامه

مد مشارکتی  -مدی پایین جامعه، عالوه بر مادران باردار و کودکان دچار سوءتغذیه تحت پوشش طرح حمایتیآهای در غذایی حمایتی برای دهک

 نظر قرار گیرد.

  های ترویجی، مرور دامنه  یارانه، شیر مدرسه، قیمت، تعرفه، برنامه واژگان كلیدي:

  مقدمه 

های لبنی به عنوان منبع غنی موواد مغوذی،    شیر و فراورده

توانند نقش مهمی در تغذیه انسان به ویژه در کشورهای بوا   می 

دسترسی محدود بوه موواد غوذایی بوا      ودرآمد متوسط و پایین 

طوی دهوه اخیور مصورف      (.1، 2) منبع حیوانی، داشوته باشوند  

خانوارهای ایرانی روند کاهشی داشته است. در حال لبنیات در 

 1396حاضر بر اساس اطالعات هزینه و درآمد خانوار در سوال  

کیلوگرم در سوال   60سرانه مصرف لبنیات در کشور در حدود 

سوبد  "( کوه بوا پیشونهادهای   3گرم در روز( بوده است ) 164)

 ( مبنی بر مصورف روزانوه  4)"غذایی مطلوب برای جامعه ایرانی

گرم لبنیات فاصله بسیار زیادی دارد و این در حالی است  250

ن برنامو  چهوارم، دولوت بوه برقوراری      وقوان  84که طبق مواد   

امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سوبد مطلووب غوذایی و    »
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کوواهش بیماریهووای ناشووی از سوووءتغذیه و گسووترش سووالمت  

 (.  5موظف شده است )« همگانی در کشور

و لبنیوات در دوره کوودکی و نوجووانی     مصرف ناکافی شیر

تواند باکاهش تراکم توده استخوانی سبب افزایش خطر بروز  می 

پوکی استخوان در بزرگسالی شوود. همچنوین کواهش مصورف     

هوای موزمن، ماننود     لبنیات در بلند مدت با خطر بروز بیمواری 

ها هموراه   عروقی و انواع سرطان-های قلبی انواع دیابت، بیماری

لبنیات به عنوان بخش مهمی از یوک رژیوم    بنابراین(. 2است )

تواند این پتانسیل را داشوته باشود کوه بوار      می سالم و متعادل، 

هوای   بیماریهای مزمن شایع در جمعیت را کاهش داده و هزینه

، 6درمانی را برای جامعه بطور قابل مالحظه ای کواهش دهود )  

2.) 

به میزان قابول   مصرف مواد غذایی و از جمله شیر و لبنیات

توجهی تحت تأثیر طیفوی از عوامول مختلوف از جملوه فوراهم      

هوای   بودن مواد غذایی، دسترسوی بوه موواد غوذایی و انتخواب     

غذایی است که هر یک به نوبه خود تحت تأثیر عوامول متعودد   

عواموول پیچیووده و متعووددی فراتوور از تصوومیمات قوورار دارنوود. 

گوذارد. در   موی  تأثیر شخصی بر انتخاب و الگوهای رژیم غذایی 

هوا و   سطح فردی عواملی چون الگووی مصورف )عالیوق، ذا قوه    

هوای موردم در موورد شویر و      هوا( و باورهوا و آگواهی    مطلوبیت

های شیری و تأثیر آن بر سالمت در انتخواب و مصورف    فرآورده

لبنیات تأثیرگذار است. چنانکه مطالعات انجام گرفته در کشوور  

سن، تحصویالت و اهمیوت بوه    مثل  دهند عواملی نیز نشان می

ورزش، داشتن  احساس خوب از مصورف لبنیوات و آگواهی از    

 تأثیر لبنیات بر سالمتی بر احتمال مصرف لبنیات تأثیر گذارند

هوای فرهنگوی اجتمواعی شوامل الگوهوای      تعیین کننوده  .(7)

زنوودگی در خانووه، هنجارهووای خووانوادگی و جامعووه، فشووارهای 

و  ی اجتماعی، نژاد/ قومیوت ها شبکه اجتماعی، طبقه اجتماعی،

های مطالعه اسوفرجانی و   یافتهاست.  های محیط زندگی ویژگی

محوول سووکونت، قومیووت، وضووعیت دهوود  همکوواران نشووان مووی

اقتصووادی خانوارهووا از مهمتوورین عواموول موو ثر در  -اجتموواعی

( و در 8) درو موی  بوه شومار   در اسوتان آذربایجوان   مصرف شیر 

های خانوار بوه   نیز به قیمت و هزینه مطالعات دیگری در کشور

 عنوان عوامل تأثیرگذار بر احتمال مصرف شیر اشاره شده است

، فشارهای گسوترده تجواری از   . عالوه بر موارد ذکر شده(7، 9)

های  بندی مواد غذایی، بازاریابی، تبلیغات و برداشتجمله بسته

 کننوده  اجتماعی فرهنگی از هنجارها نیز بور انتخواب مصورف   

( در 10گذارد. به عنووان مثوال حسوینی و عرفانیوان )     می تأثیر 

های بازاریابی اخوذ شوده در    استراتژیمطالعه خود نشان دادند 

شرکت سهامی شویر پگواه توانسوته اسوت بور مقودار تقاضوای        

های تحت  محصوالت مورد مطالعه این شرکت در تمامی استان

کرباسووی و  .پوشووش، اثوور مثبووت و معنووی داری داشووته باشوود

آقاصفری نیز نشان داده اند متغیرهای تصوویر برنود، اطالعوات    

، تبلیغات، آگاهی از برندهای موجود لبنیات ءدرباره تاریخ انقضا

و هزینه ماهانه خانواده بر احتمال گرایش بوه مصورف لبنیوات    

هور یوک از ایون عوامول      (.9) ردبرند تأثیر مثبت و معناداری دا

تور انتخواب موواد غوذایی      های وسویع  تعیین کننده، از محرک

های تولیود،   کشاورزی و شیوه های مانند جهانی سازی، سیاست

های تجاری ملی و بین المللی و تأثیرات اکوسیستم تأثیر  توافق

بووا دهنوود.  پذیرنوود و  بووه نوبووه خووود آن را شووکل مووی    مووی

گذاری آگاه از شواهد، هر یک از این عوامل فرصوتی را   سیاست

کنند تا از ارتقای رژیم غذایی، سوالمت   فراهم می ها برای دولت

  .(11-13)و رفاه جوامع حمایت کنند 

هوای مختلوف در    در ایران با وجود بوه کوارگیری سیاسوت   

هوای گذشوته،    های تولید و فراوری و مصرف در طی دهه بخش

کنود، بوه    مصرف لبنیات در جامعه روندی نزولی را دنبوال موی  

از  شیر در کشور فا و، سرانه فراهمی های  طوریکه بر اساس داده

)بواالترین میوزان    2006کیلوگرم به ازای هر نفر در سال  5/66

کیلووگرم در سوال    64/22بوه    (2005-2018ی هوا  سوال طی 

. به همین منظور مطالعه حاضر (14) کاهش یافته است 2018

های مورد استفاده در حووزه تولیود و    هدف شناسایی سیاستبا 

در ایووران و سووایر کشووورهای جهووان و نتووای  مصوورف لبنیووات 

انجوام  ها در قالوب جسوت و جووی دامنوه      ارزیابی این سیاست

 پذیرفت.  

  هامواد و روش 
 Scopingمطالعه مروری حاضر یک مطالعه مورور دامنوه )   

reviewرود.  به طوور کلوی    ( با رویکرد پراگماتیسم به شمار می

و بوه منظوور     "شناسوایی "مطالعات مرور دامنه معمووالً بورای   

روشن کردن تعاریف عملی و مرزهای مفهومی یک موضووع یوا   

گیرند. بنابراین ایون روش بررسوی    زمینه مورد استفاده قرار می

ات علموی  به ویژه هنگامی مفید است که مجموعوه ای از ادبیو  

هنوز به طور جامع بررسی نشوده اسوت یوا بوه دلیول طبیعوت       

پیچیده یا ناهمگن، قابل بررسی با مطالعات مرور منظم نیست. 

بنودی و   توانند به عنوان تمریناتی برای جموع  این مطالعات می

هوای تحقیوق و ارا وه     های تحقیق، شناسایی شکاف انتشار یافته

(. در هموین  15) جام شوود توصیه هایی برای تحقیقات آینده ان

راستا مطالعه حاضر  بوا هودف مورور  موداخالت سیاسوتی  در      

های سنی مختلف  حوزه تولید و مصرف شیر و لبنیات )در گروه

 هوای  و در کشورهای با درآمد باال، متوسط و پایین( و ارزیوابی 

ها در  کمی و کیفی انجام شده در خصوص تأثیرات این سیاست
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تحلیل نظوام غوذایی شویر و لبنیوات در     قالب مرحله اول طرح 

ایران به منظور ارا وه پیشونهادات سیاسوتی بوه منظوور بهینوه       

 سازی سرانه مصرف لبنیات انجام پذیرفت.  

هوا در ایون حووزه ابتودا بوا       با توجه به طیف وسیع سیاست

هوا در دو بخوش    مرور سواده متوون چهوارچوب کلوی سیاسوت     

ت علموی اسوتخراج   های حوزه تولید و مصرف از ادبیوا  سیاست

 Googleو  Pumed ،Scopusهای اطالعاتی  گردید. سپس بانک

scholar  و همچنین پایگاه اطالعاتیSID     بوا اسوتفاده از کلیود

نشان داده شده است، در طی  1های مناسب که در جدول  واژه

 ، مورد جستجو قرار گرفت.2020-2005دوره زمانی 

 .1جدول 
موتور جستجوی گوگول در  همچنین جستجو با استفاده از 

ها، تارنماهای رسمی مرتبط بوا کشواورزی    بین مقاالت، گزارش

، سازمان جهانی بهداشت، پارلمان اروپوا و ماننود   USDA  مانند

هوای اقودامات سیاسوتی،     آن انجام پذیرفت. در هر یک از گروه

ها و اثربخشی سیاسوت موورد نظور     وجود یا عدم وجود سیاست

سیسووتماتیک و غیوور سیسووتماتیک و در بووین مطالعووات موورور 

مقاالت اصیل که تأثیر مداخالت را ارزیابی کرده بودنود، موورد   

هوا  مرحله اول با توجه بوه ایون کلیود واژه    جستجو قرار گرفت. 

عنوان به دست آمد که پس از حوذف عنواوین تکوراری     1132

غربوالگری عنواوین در مرحلوه     عنوان باقی ماند. پس از  1091

چکیده در مرحله دوم و غربالگری بور  ری بر اساس اول و غربالگ

مقالوه و مسوتند    67پایوانی  اساس متن کامل مقاله در مرحلوه  

نشان  1مراحل انجام مطالعه در نمودار  وارد این مطالعه شدند.

داده شده است. تجزیه و تحلیول داده هوا بوا توصویف روایتوی      

 مطالعات وارد شده انجام پذیرفت.

 

 کلیدواژگان فارسی و انگلیسی استفاده شده برای جست و جو. 1جدول 

 English Keywords کلید واژگان فارسی

 Campaign  Support price Milk محل کار قیمت تضمینی شیر

 Labelling Market price support dairy برنامه کمک غذایی خرید تضمینی لبنیات

 *School Direct payment Consum  پرداخت مستقیم تولید

 *Worksite Quota produc  تعرفه مصرف

 Food assistance program Tariff Price  انتقال وجه نقد قیمت

 Food provide Program Purchase  Subsidy  آموزشی  بسی  یارانه

 Food bank Cash transfer Incentive  برنامه ترویجی مشوق

  Voucher Revenue protection   برچسب گذاری حاشیه سود

 Promotion Margin protection   مدرسه قیمت حمایتی

 

 
مراحل انجام کار .1نمودار 

 مقاالت واجد شرایط

مقاالت خارج شده به دلیل در دسترس نبودن متن کامل  
   116:مقاله یا دالیل دیگر

67:مقاالت و مستندات وارد شده به مطالعه   

 غربالگری

141: مقاالت تکراری  
تعداد مقاالت غربالگری شده  

:1091  

تعداد مقاالت خارج شده بر 
717: اساس عنوان  

تعداد مقاالت خارج شده بر 
258: اساس چکیده  

 تشخیص

1132:  تعداد مقاالت یافت شده  
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 بحثو  هايافته 
های مورور سواده متوون نشوان داد در بخوش تولیود،        یافته
های کشواورزی در جهوان بوا پون  رویکرد متفاوت بوه   سیاست

 :  (16، 17) شرح ذیل تقسیم بندی شده است
 ها و ابزارهوای مودیریت ریسوک کوه موجوب       ارا ه سیاست

کوواهش مخووواطرات کوواهش دهنووده درآموود در بخووش    
 شود مشتمل بر: کشاورزی می

ابزارهووای سیاسووتی حمووایتی غیوور قیمتووی ماننوود بیمووه   -
 درآمدی

کنتورل تولیود،    ابزارهای سیاستی حمایتی قیمتوی ماننود   -
تعیین قیمت، قیمت حموایتی )تعیوین    های داخلی، خرید

 کف قیمت برای برخی اقالم لبنی(  

 های مستقیم  پرداخت یارانه :کاهش هزینه سرمایه و نهاده
های تولید، اعطای تسهیالت  مالی  و غیر مستقیم به نهاده

 ایه گذاریارزان قیمت برای تحریک سرم

   هوای   حمایت از قیمت بازار داخلی از طریق ایجواد تعرفوه
 های صادراتی واردات و مشوق

 های مستقیم به کشاورزان انواع پرداخت 

 سرمایه گذاری : بهبود محیط کسب و کار برای کشواورزی
در زیربناها، توسوعه خوودمات عمووومی نظیوور آمووزش،     

اد دام، لقواح  تروی  و تحقیقات کشاورزی مانند اصوالح نوژ  
و بهبوود   مصنوعی و مانند آن، زیرساختهای حمول و نقول  

هوای بهداشوتی و تجهیوزات     ، زیر ساختدسترسی به بازار
مورد نیاز مانند خدمات دامپزشکی، دارو و واکسیناسویون  
دام کوه منجوور بووه بهبووود فضووای کسووب و کووار در       

 بخوش کشواورزی موی شووند.
کوه بوه منظوور بهبوود     همچنین اقدامات سیاسوتی را  
تووان در  شوند نیز  می الگوهای غذایی در جوامع انجام می

 پن  دسته کلی طبقه بندی کرد که عبارتند از:
 های تأثیرگذار بر قیمت از طریوق مالیوات،    قیمت: سیاست

 های اقتصادی یارانه و مشوق

 هوای   های کمک غذایی: انتقال پوول نقود، کواالبر     برنامه
 غذایی  

  هوای مشوخص مثول مودارس،      ارا ه غذا: در محیطتهیه و
 های کار جوامع یا محل

 های ترویجی مصرف غذا: اعم از تبلیغوات، بازاریوابی    برنامه
ای و  هوای رسوانه   به ویژه برای کودکان، بسوی  )کمپوین(  

 آموزش تغذیه

   ،برچسب گذاری غذایی: برچسب گذاری تغذیه ای کاالهوا
 ها ستورانها/ر برچسب گذاری کالری در فروشگاه

توانند در سطوح مختلف از سطح نهادهوا   می این مداخالت 
هوای   المللی قابل اجرا باشوند و گوروه   ها تا سطح بین و سازمان

 .(13، 18هدف مختلفی را در برگیرند )

 های جانب تولیدکننده سیاست
یافته دارای سابقه طووالنی در حمایوت از    کشورهای توسعه

گوذاری هسوتند.    ابزارهای سیاستصنایع لبنی محلی از طریق 
همه این مداخالت سیاستی بورای اطمینوان از اهوداف درآمود     
پایدار و باالی تولیدکننده طراحی شده اند. حمایت قابل توجوه  

های  ها ممکن است به ویژگی از این بخش نسبت به سایر بخش
محصول از جمله آسیب پذیری شیر و لبنیات، الگوهای تولیود  

. عالوه بر این، مزارع دفراوری بیشتر مرتبط باش فصلی و نیاز به
یافتوه )و در برخوی از کشوورهای در     لبنی در کشورهای توسعه

و  دارای تنوع محصول کمترحال توسعه( نسبت به سایر مزارع 
به درآمد مزرعه هستند. در بیشوتر کشوورهای    گی بیشتروابست
یوده  هوای بسویار پیچ   هوا و برناموه   یافته، اهداف سیاسوت  توسعه

ها و یا درآمد تولیود کننوده    بسیار ساده است: حمایت از قیمت
های دستیابی به ایون اهوداف، از طریوق     شیر. هر چند مکانیسم

انتخاب اقدامات سیاستی که پیامدهای متفاوتی از نظور میوزان   
تواند بسیار متنووع باشود     می ها و تأثیر بر دینفعان دارد،  هزینه

دولت به طور معمول هزینه ایون   کنندگان و به ویژه که مصرف
در حوال حاضور ایواالت متحوده،     کنند.   مداخالت را تأمین می

اتحادیه اروپا و کانادا قوانین و مقرراتی را در بخش لبنیات ایفوا  
که در نیوزیلند به عنوان بخشی از اصالحات  کنند. در حالی می

آغواز شوده اسوت، دولوت      1980گسترده اقتصادی که از سال 
شی در کنترل یا مودیریت بوازار لبنیوات نودارد، اموا در      هیچ نق

همین زمان اقدام به تاسیس تعاونی نموده است که به صوورت  
تک قطبی عموده کوار فورآوری شویر در ایون کشوور را انجوام        

دهد. اسوترالیا نیوز رویکورد مشوابهی را در پویش گرفتوه و        می
، 20شوود )  موی  قیمت در بخش لبنیات با مکانیسم بازار تعیین 

19.)  

از سوی دیگر ویژگی مشترک حمایت از بخوش کشواورزی   
در اکثور کشوورهای در حووال توسووعه متفواوت از کشوورهای     

در کشورهای در حال توسوعه، بوا توجوه بوه     . یافته است توسعه
لبنیوات کوه شوامل حمایوت      های های مالی، سیاست محدودیت

ورها مستقیم از صنایع است، چندان رای  نیست. در ایون کشوو 
بنابوه دالیلوی شهرنشوینان از طریق اعموال فشوار بوه دولوت،     
خواستار اتخاذ سیاست حمایووت از مصوورف کننووده و تهیووه     

هوا بووه دالیوول      غذای ارزان قیموت هسوتند و معمووالً دولوت    
هوا   سیاسوی و اجتمواعی مقاوموت چندانی در برابر این خواسته

ه کشووورهای  نکرده و اهداف کوتواه موودت تووری نسووبت بوو     
توسعه یافته در خصوص نحوه حمایتها در پیش می گیرند. بوه  
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هوای تولیود    های مصرفی نسوبت بوه یارانوه    همین لحاظ یارانوه
ها در منطقه   هر چند ماهیت مداخالت دولت .پیشی می گیرد

آسیا متفاوت است، به عنوان مثال حمایت جدی دولت چین از 
ی تشویق توزیع نژادهوای  های اعتباری با بودجه دولت برا طرح

بهبود یافته تأثیر قابل تووجهی در توسوعه ایون بخوش داشوته      
 این نمونه هوای موفقیوت آمیوز، پیچیوده یوا     است. با این حال، 

گسوووترده نیسوووتند. ماهیوووت تولیووود لبنیوووات آن را بووورای  
تولیدکنندگان روستایی به منابع مهمی که پول و مواد غوذایی  

کرده است. به عالوه، این بخوش   کند تبدیل روزانه را تأمین می
را برای ایجاد اشوتغال در جواموع روسوتایی     های مهمی  فرصت

ها بایود در انتخواب مداخلوه خوود      دهد. بنابراین دولت ارا ه می
 .(17، 20بسیار محتاط باشند )

ای در زمینووه بررسووی توأثیرات موضوووع خصوصووی   مطالعوه 
رونود  دهود کوه    سازی در بخش لبنیوات در ترکیوه نشوان موی    

نظارتی بوازار اتخواذ شوده     های آزادسازی بدون تنظیم سیاست
است. بنابراین، تعادل قیمت در بخش لبنیوات بوه ضورر تولیود     

(. مطالعوه  21) کنندگان و مصرف کنندگان تغییر کورده اسوت  
دیگری که به بررسی تأثیر آزادسازی در صنایع لبنوی در کنیوا   

های  و بهره وری گلهدهد که تولید شیر  پردازد نیز نشان می می
لبنی به طور متوسط کاهش یافتوه یوا کوم بواقی مانوده اسوت.       
امنیت غذایی در مورد شیر از وضعیت کافی به کمبوود کواهش   

ها به دلیل افزایش رقابت کمی بهبود یافته و  یافته است. قیمت
منجر به تثبیت عرضه شیر از سال به سال دیگور شوده اسوت.    

های فرآوری افوزایش   ت کارخانهموجودی سرمایه لبنی به صور
یافته است اما به دلیل کاهش میوزان تحویول شویر در نتیجوه     

دهنود،   های رقابتی تری ارا ه می افزایش تجار کوچک که قیمت
آزادسوازی   هوای  شود. تأثیرات منفی سیاست از آن استفاده نمی

عمدتاً به دلیل عدم هماهنگی در معرفی آنها نسبت داده شوده  
 (.22) است

 ها و ابزارهای مدیریت ریسک یاستس
هووای جانووب تولیدکننوودگان،  در اولووین گووروه از سیاسووت

سیاست ها و ابزارهای مدیریت ریسک در ایران و در کشورهای 
های مطالعات مربوط به ارزیابی این سیاست هوا   مختلف و یافته

 .نشان داده شده است 2در جدول 
حمایتی غیر ابزارهای سیاستی در ایاالت متحده، در بخش 

های پوشش حاشویه لبنیوات، حمایوت از درآمود      برنامهقیمتی، 
لبنیات و حاشیه ناخالص دام برای گاوهای شویری در حقیقوت   

های درآمدی هستند که بورای کشواورزان لبنوی پوشوش      بیمه
کنند تا درصورت افوزایش   بیمه ای با یارانه حق بیمه فراهم می

صوالت، تا محودوده  های دامی یا کاهش قیمت مح قیمت نهاده
در بخووش  .(23) تعیووین شووده حووق بیمووه دریافووت نماینوود  

های حمایتی قیمتی، دولت در قالب برنامه خرید موواد   سیاست
غذایی و برنامه اهدای تولیدات لبنی، لبنیات را خریوداری و در  

های تغذیه مدارس، بانکهای غذایی و اهدای آن بوه   قالب برنامه
های نیازمند جامعوه، از انباشوت شویر در بوازار و کواهش       گروه

مچنووین از طریووق برنامووه  کنوود. ه قیمووت آن جلوووگیری مووی 
یوک سیسوتم قیموت    کوه   "سفارشات بازاریوابی شویر فودرال   "

حوداقل قیموت پرداخوت شوده      است،  گذاری طبقه بندی شده
فرآوری کنندگان به تولیدکننودگان شویر را بورای شویر موورد      

هووای مووایع و لبنیووات تولیوودی تعیووین   اسووتفاده در نوشوویدنی
شوود   می ا تعیین ه کند. این حداقل قیمت شیر طبق فرمول می

و به طور ماهانه و با تغییر قیمت عمده فروشی کاالهای اساسی 
در کانادا نیز قیمت شویر بوا سیسوتم    (. 23یابد ) لبنی تغییر می

ای و بر مبنای مقادیر چربی، پوروتئین   گذاری چند مولفه قیمت
گذاری حجم  شود. در این روش قیمت می و بعضاً الکتوز تعیین 

 ر مبلغ نهایی دریافتی توسوط داموداران نودارد   تولید اهمیتی د
(19.) 

در ایران قیمت خرید شیر خام توسط دولوت و بور مبنوای    
یوک روش مبتنوی بور     التفاوت جزیی کوه   به   درصد تفاوت یا ما

شود. در این روش برای یک کیلوو شویر    می حجم است، تعیین 
حوداقل،   یوا با درصد مشخصی از چربی به عنوان مقوادیر پایوه   

شوود. مقوادیر چربوی و یوا      موی  یمتی به عنووان پایوه تعیوین    ق
تر از سطح پایوه نیوز بوه صوورت جز وی       پروتئین باالتر یا پایین
یوا جریموه خواهنود شود. اموروزه روش       مشمول دریافت جایزه 

شیر در دنیا منسوخ شده است، چوون در آن بوه    خرید حجمی 
(. همچنوین در  24) شوود  ینمو کیفیت و ترکیبات شویر توجوه   

گوذاری   مشمول سیاست قیموت  لبنیات فرآوری شده نیزایران 
 قرار گرفته است. در حقیقت ستاد اقتصوادی دولوت در تواریخ   

نظام تعیین قیمت کاال و خدمات )سبد حمایتی( 1378 /17/7
را تصویب نمود که بر اسواس آن کاالهوا و خودمات مختلوف از     

گروه دسته بنودی و   نظر تأمین و شبکه توزیع و مصرف، در دو
فهرست اقالم هور گوروه، تعیوین گردیود. گوروه اول، کاالهوا و       
خدمات اساسی، حسواس و ضوروری کوه مشوتمل بور لبنیوات       

ای( نیوز بوود و    پرمصرف )شیر و ماست پاستوریزه و پنیر یارانوه 
گروه دوم: سایر کاالها و خدمات. بر اساس این مصوبه کاالهوای  

(. پوس از  25قورار گرفتنود )  گروه اول مشمول قیموت گوذاری   
 ها ها و به منظور کنترل قیمت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه

های قیمتی در عرضه  لبنیات تشدید گردید کوه در   محدودیت
جانوب مصورف کننودگان بوه آن پرداختوه       های بخش سیاست

رسد این امر احتماالً به کواهش   می به عالوه به نظر ، خواهد شد
سود صنایع لبنی نیوز منجور شوده اسوت،     بسیار شدید حاشیه 

هرچند بر اساس اطالعات موجود در این زمینه نیز مطالعوه ای  
 انجام نشده است.
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 ها های مطالعات مربوط به ارزیابی این سیاست ها و ابزارهای مدیریت ریسک در کشورهای مختلف و یافته سیاست .2جدول 

 ها ارزیابی سیاست های کشورها سیاست :ابزارهای مدیریت ریسک ها و سیاست

ابزارهای سیاستی حمایتی غیر قیمتی 

 مانند بیمه درآمدی

 

  ایران: 

و  بیمه محصوالت دامیپرداخت بخشی از حق  -

 (17)تاکید بر گسترش آن

 

  ایاالت متحده:

  پوشش حاشیه لبنیات، -

  ،  اتیاز درآمد لبن تیحمابرنامه  -

ی ریش یگاوها یناخالص دام برا هیحاشبرنامه  -

(23) 

 

 ابزارهای سیاستی حمایتی قیمتی مانند

تعیین  کنترل تولید، خریدهای داخلی،

قیمت، قیمت حمایتی )تعیین کف 

 قیمت برای برخی اقالم لبنی( 

  

  ایران

  ی تضومینی محصوالت دامیها قیموت -

با وجود اثربخشی بر خرید تضمینی شیر : اجرای سیاست (1396)فریادرس و همکاران  خرید تضمینی شیر -

های  هایی بر دولت و جامعه تحمیل کرده است. یافته قیمت خرید از دامداران هزینه

های بسیار زیاد گسترش  مطالعه در مورد مداخله کامل دولت در بازار بیانگر هزینه

نها برای کوتاه مدت کاربرد طرح بوده و نویسندگان این مطالعه معتقدند اجرای طرح ت

دارد و همچنین در حالت گسترش سطح مداخالت خرید تضمینی قابل توصیه نیست 

(26). 

 دیجد فیتحر کنندگان از مصرف تیحما یدولت برا (:2013کرباسی و همکاران )

قابل معامله   یها از نهاده یاسم حمایت بیضر ایجاد کرده است ورا  ریش متیق

 .(27کنند) پرداخت می میمستق ریغ اتیمال لبنی و کشاورزان افتهیکاهش 

 

  سیاست قیمت گذاری محصوالت دامی)شیر( -

  پرداخت یارانه به مصرف کنندگان  -

  (17)پرداخت جبرانی -

 ایاالت متحده:

  سفارشات بازاریابی شیر فدرال-

Balagtas (2007و همکاران:) ریتوجه سهم شرشد قابل باعث  یابیسفارشات بازار 

 .(28)شده است  Aدرجه 

Chouinard ریش یابیسفارشات بازار یعیاثرات توزبررسی  (:2010) همکاران و 

 وندش می کار بهره مند  نیا یایثروتمند و بدون فرزند از مزا نیکه زوج یدر حال، فدرال

برنامه، همچنین بر اثر اجرای این . شوند می متضرر فرزند خردسال  یدارا یها خانواده

از درآمد خود را نسبت به  یشتریدارند درصد ب یکه سطح درآمد کمتر ییارهاخانو

 .(29کنند) یپرداخت م برای خرید شیر دارند یکه سطح درآمد باالتر ییخانوارها

  برنامه خرید مواد غذایی -

  (23)برنامه اهدای تولیدات لبنی -

 کانادا: 

 سیستم تعیین حداقل قیمت بر پایه محصول نهایی -

 

  (19)های مشخص تولید تعیین سهمیه - 

 اتحادیه اروپا: 

های کشاورزی مشترک و تعیین سهمیه تولید  سیاست -

 2015-1984ی ها سالشیر طی 

ی )خرید کره و شیرخشک تا سقف مداخله عموم -

 های کاهش قیمت به مشخص برای کنترل بازار در دوره

منظور تامین کف قیمت( و مصرف مواد غذایی 

 ییمواد غذا عیتوز"خریداری شده در آن توسط برنامه 

  "به محرومان

Borawski  ( بررسی تأثیر سیاست2020و همکاران :)  های کشاورزی مشترک بر

 یخوراک ریش متیمتوسط ق شیها منجر به افزا سیاست نیاتغییرات قیمت شیر، 

 2003-2015یها سال، طی  ٪91.74 ریش دیخر متقی و ٪63به میزان زهیپاستور

پس از  هی، در دوره اول2015پس از سال - دیتول یها تیاست. با حذف محدود هشد

 .(30)مجددا افزایش یافته استو سپس  افتهیکاهش  ریش متی، قهیسهم انیپا

ی )خروج موقت محصوالت از خصوص یساز رهیذخ - 

 بازار توسط بخش خصوصی(.

 

 اروپا هیاتحاد یمدرسه ا ریو ش جاتی، سبزوهیطرح م  - 

نیز به عنوان بازاری جانبی برای محصوالت لبنی عمل 

 .(32. 31)کند  می
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 سرمایه و نهاده  کاهش هزینه
توأمین منووابع مووالی )یارانوه( بوورای خریوود و         در ایران،

های تولید  کشواورزی و توأمین نهادهفوروش کاالهوای اساسوی 
مانند کود، بذر، سم، دام و لوازم یدکی، تخصیص ارز یارانوه ای  
برای واردات ادوات و ماشین آالت کشاورزی، اعطای اعتبوارات  
بوه منظوور راه انودازی و گسوترش صونایع تبدیلی و تکمیلوی  
محصوالت کشاورزی و ساخت ماشین آالت کشاورزی و قطعات 

-68ی هوا  سالهای حمایتی در طی  ترین سیاست از عمدهآن، 
از زموان برناموه    (.17)در قالب قوانین بودجه بوده است  1361

پنجم توسعه، بوا تغییور نگورش و تحوول در نظوام حموایتی و       
ها حمایت از تولید روند کاهشی  همزمان با هدفمند شدن یارانه

م و دارو، ها قطع شد. حذف یارانه سمو یافت و برخی از حمایت
تعوودیل توودریجی یارانووه سووبوس، عوودم تنظوویم مناسووب بووازار 

هایی از ایون   دام مانند جو و قطع شیر یارانه ای مثالهای  نهاده
با وجوود تخصویص     ی اخیرها سالدر روند.  می موضوع به شمار 

ارز بانووک مرکووزی، بووه علووت نوسووانات ارزی شوودید و افووزایش 
هوا در   ار زیواد قیموت نهواده   ها و تأثیر بسوی  رویه قیمت نهاده بی

قیمت شیر خام از سوویی و کنتورل قیموت محصووالت لبنوی      
رسوود عمووالً بوور  مووی توسووط دولووت از سووویی دیگوور، بووه نظوور 

تولیدکنندگان لبنی مالیات ضمنی نیز وضع شده است. با ایون  

رسد تا کنون ارزشیابی از تأثیرات اتخواذ ایون    می به نظر  وجود
 سیاست انجام نشده است. 

ر مطالعووه دیگووری، حسووینی و ایروانووی بووه ارزیووابی      د
 ی برناموه  چهوار  در شیر تولیدکنندگان از حمایت های سیاست
( 1368-87)دوره زموانی   فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه

 از حمایووت بوورآورد پرداختنوود. در ایوون بررسووی شوواخص 

 تولیدکننودگان  درصودی  حمایوت  شواخص  و تولیدکننودگان 

 دهنود  نشان می تحقیق های یافته. است شده ارزیابی محاسبه و

 بررسی مورد یها سال همه در شیر تولیدکنندگان از حمایت که

 بوه  چهوارم  تا اول ی برنامه در ها میانگین حمایت و بوده منفی

 میلیارد ریال برآورد شده است. -18و  -38، -71، -81ترتیب 

 داشته افزایشی روند تولیدکنندگان درصدی حمایت حال این با

 6/35  بوه  توسعه اول ی برنامه در منفی %190 از آن میانگین و
 مطالعوه  این نتای  است. یافته افزایش برنامه چهارم % منفی در

اموا   افزایشوی،  رونود  بوازاری  قیمت از حمایت که دهد نشان می
 داشته کاهشی روند ثابت قیمت به دولت ای بودجه های حمایت

 انرژی  یارانه  به مربوط دولت ای بودجه حمایت بیشترین است.

های کاهش هزینه سرمایه و نهاده در  سیاست (. 33) است بوده
هوای مطالعوات مربووط بوه      ایران و کشورهای مختلوف و یافتوه  
 .نشان داده شده است 3ارزیابی این سیاست ها در جدول 

 

 ها های مطالعات مربوط به ارزیابی این سیاست سرمایه و نهاده در کشورهای مختلف و یافتههای کاهش هزینه  سیاست. 3جدول 
 ها ارزیابی سیاست کشورهای مختلفکاهش هزینه سرمایه و نهاده های  سیاست
  ایران:

ها در توسعه و پایداری بخش لبنیات  (: بررسی نقش اعتبار و یارانه2011منافی و همکاران) دامپروری ی مورد استفاده در بخشها پرداخت یارانه به نهاده -
توسط دامداران  یافتیدر ارانهیو ارزش  یافتیدر ربا مقدار اعتبا ریش دیتول زانیمنشان داد 

در کند بلکه  کمک میشیری  وانیهر حاز درآمد  شیارتباط دارد. اعتبار نه تنها به افزا
 .(34)نیز م ثر استبخش دام  یداریپاگسترش 

 
 مصرف و تولیدکننده بر علوفه یارانه سیاست رفاهی اثرات بررسی(: 1395آبنار و همکاران )

در تابع تقاضای شیر، به ازای یک واحد افزایش در قیمت شیر مقدار تقاضا  نشان داد   کننده
یابد. در تابع عرضه نیز به ازای یک واحد افزایش در قیمت  واحد کاهش می 0022/0برای آن 

یابد. همچنین در صورت حذف  واحد کاهش می 3145/0علوفه، مقدار عرضه شیر به میزان 
 .(35)افزایش خواهد یافت یارانه علوفه، قیمت تولید کننده 

ی ها فراهم کردن امکانات الزم برای حداکثر استفاده از محصوالت غذایی، فرآورده -
 دامپروری

 

  ی دامیها فورآورده ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی برای کواهش ضوایعات -
 هندوستان

 های بانکی بدون بهره وام  -
 (36)یارانه بازپرداخت وام   -

 

 برزیل
 (37)یارانه اصالح نژاد دام  -

 

 ترکیه
 (38)یارانه اصالح نژاد دام  -

Semerci (2017و همکاران :)قابل توجه  شیو افزا دیتول یهانهیدام باعث کاهش هز ارانهی
    .(38شود) می درآمد کشاورزان 

 چین
 (20)تسهیالت ارزان قیمت جهت اصالح نژاد دام  -

 

  روسیه
 ( 39)لبنیات پرداخت یارانه به مزارع  -

Bezlepkina (پرداخت یارانه 2005و همکاران :)مزارع را برطرف این  یاعتبار یها تیمحدود
 (39)دبر سود مزارع دار یکرده و تأثیر مثبت مهم
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 حمایت از قیمت بازار داخلی

هوای لبنوی بسویار     در کشورهایی که قیمت داخلی فرآورده

های بازار جهانی است، بازار داخلی باید در برابور   از قیمتباالتر 

رقابت خارجی مورد حمایت قورار گیورد، در غیور ایون صوورت      

قیموت خوود    تولیدکنندگان لبنی برای فروش محصوالت گران

ناموه   با مشکل مواجه خواهند بود. اما با توجه به اینکوه توافوق  

 Uruguay round agreement on) کشوواورزی دور اروگو ووه

agriculture )های مقداری یوا قیمتوی بور واردات از     محدودیت

شومارد،   موی  سایر اعضوای سوازمان تجوارت جهوانی را ممنووع      

های بسیار باالی واردات و سهمیه  بنابراین این سیاست با تعرفه

( جوایگزین گردیود. محصووالت    rate quota-Tariffنرخ تعرفه )

لبنی در سطح جهان جزو کاالهای کشاورزی با باالترین میوزان  

درصود   80محافظت بیش از حمایت از تعرفه با سطح متوسط 

درصود( اسوت و کانوادا     62)میانگین کل کاالهوای کشواورزی   

دارای باالترین تعرفه واردات مواد لبنی است. ایواالت متحوده و   

جمله مناطقی هستند که  اقدام به وضع تعرفوه   اتحادیه اروپا از

در کلمبیوا نیوز    (.40های لبنوی نمووده انود )    بر واردات فراورده

همزمان سطح باالیی از حمایت گرایی تعرفه ای و رشد واردات 

در بخش لبنیات وجود دارد که نشان دهنده مشوکالت داخلوی   

 .(41) کارایی تولید و رقابت است

، دولت هنود بوا   1990قبل از دهه  در کشور هندوستان، تا

تجمع کشاورزان لبنوی در قالوب تعواونی، بوا حمایوت قیمتوی       

ای بوه شودت از آنوان در مقابول      داخلی و حمایت باالی تعرفوه 

و بوا آغواز   1990رقابت وارداتی حمایوت کورد. در اوایول دهوه     

اصالحات اقتصادی در این کشور مجوزهوای صونعتی بوازنگری    

فورآوری شویر میسور شود. کنتورل       شد و ورود جدید به بخش

واردات لبنیات به هند توسط تعاونی لبنیات هنود نیوز تعودیل    

های چند ملیتی اجازه حضور در صنایع را یافتنود.   شد و تعاونی

هدف این اصالحات تشویق بیشتر رقابت در صونعت و کواهش   

، عضوویت  1994در سوال   بهای پرداختی توسط مشتریان بوود. 

نی تغییرات بیشتری را در صنایع لبنوی  در سازمان تجارت جها

 World) به وجود آورد. به عنوان عضو سازمان تجارت جهوانی 

Trade Organization)   همووه موانووع غیوور تعرفووه ای واردات

هوای لبنوی برداشوته شود. بوه دنبوال برداشوته شودن          فراورده

های لبنی، واردات و صادرات ایون   های کمی فراورده محدودیت

ت رژیم با تعرفه پایین تر، تا زمانی که بوا الزاموات   ها تح فراورده

ها منطبق باشند، مجواز شود. در نتیجوه ایون تغییورات       بررسی

افوزایش   1990واردات شیر، کره و روغن کوره در اواخور دهوه    

های واردات در سوطوح نوه چنودان     یافت. در حال حاضر تعرفه

 (.36) باال همچنان در هند وجود دارند

صادراتی از مهمتورین اقودامات بورای     های همچنین مشوق

رونود.  مهمتورین کواربر یارانوه      موی  افزایش صادرات  به شومار  

درصد  80صادراتی لبنیات، اتحادیه اروپا بوده است که بیش از 

های صادراتی به لبنیات اعطوا شوده در دوره    از کل ارزش یارانه

 هوای صوادراتی   شود. اما ارزش یارانه می را شامل  1995-2001

(. در آمریکوا نیوز   40به میزان قابل توجهی کاهش یافته است )

برنامه تشوویق صوادرات محصووالت لبنوی لغوو       2014در سال 

 (.42گردید  )

برقراری تعرفه برای واردات محصوالتی که امکان "در ایران 

پرداخوت یارانوه    "و  همچنین  "تولید آنها در داخل وجود دارد

زار بالنسوبه پایودار برخووردار    صادراتی به محصوالتی کوه از بوا  

ی اخیور بوه دلیول کواهش قیمووت      هوا  سوال بووده و لویکن در  

در  "جهوانی از قودرت رقابووت کمتووری برخووردار شوده انود     

(. در سوال  17)اسوت    های توسعه مورد توجه قرار گرفته برنامه

%، شیرخشوک  5، نرخ تعرفه واردات شیرخشک اطفوال،  1398

% بووده اسوت   55نیور بوه میوزان    % و کره و انوواع پ 40صنعتی 

(43). 

 های مستقیم به کشاورزان انواع پرداخت

هووای مسووتقیم بووا عنوواوین مختلووف ماننوود  انووواع پرداخووت

های جبرانی، برنامه قرارداد زیان درآمدی و غیره انجام  پرداخت

(. در اتحادیه اروپوا، اتحادیوه کشواورزان لبنیوات     44شوند ) می 

کننوود و حمایووت مضوواعف از  پرداخووت مسووتقیم دریافووت مووی

اننود  تو موی  تولیدکنندگان شیر که با مشوکالت روبورو هسوتند    

 18تحت شرایط محدود مشخصی اعطا شوند. در حال حاضور ،  

های مضواعف در بخوش لبنیوات را انجوام      کشور عضو، پرداخت

دهند. عالوه بر این، بخش لبنیوات تحوت پوشوش سیاسوت      می

هوا و   کیفیت اتحادیه اروپا قرار دارد و باید تعدادی از محدودیت

نات را رعایت قوانین خصوصاً مربوط به بهداشت عمومی و حیوا

 کند.  

ای که رشود موزارع لبنوی پوس از حوذف نظوام        در مطالعه

کنود   سهمیه بندی در دو کشور هلند و ایرلنود را مقایسوه موی   

های مسوتقیم یکوی از عوامول مشوترک      دهد پرداخت نشان می

تشدید و گسترش مزارع لبنی البته بوا اهمیوت متفواوت در دو    

 (.45کشور است)

حموایتی اعموال شوده در طوی     هوای   در ایران در سیاسوت 

در قالووب قوووانین بودجووه بووه کمکهووای  1361-68ی هووا سووال

سال اشواره شوده    60بالعوض به کشاورزان و روستاییان باالی 

هوا، در سووال اول اجوورای     به مانند سایر بخشهمچنین است. 

بوه  ها تولیدکنندگان بخوش کشواورزی    هدفمنود کوردن یارانوه
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عتبواری بوه منظوور افوزایش     های فنوی و ا  یک مورد کمکجز 

تولیدات دام و طیور که بخشی از آن به عنوان کمک بالعووض  

به واحدهای گاوداری شیری و بخشی دیگور بوه منظوور بهینوه     

سازی مصرف سووخت در واحودهای گواوداری و مرغداری بوه  

های مسوتقیم و   صورت خود اجرایی تخصیص یافت، از حمایت

 (. 17ردار نبووده است )های نقودی دیگوری برخوو یا کمک

 بهبود محیط کسب و کار برای کشـاورزی

های بهبود محیط کسوب و کوار در    مهمترین سیاست

 .نشان داده شده است 4کشورهای مختلف در جدول 

 

 های بهبود محیط کسب و کار برای کشاورزی در کشورهای مختلف سیاست .4جدول 

 ارزیابی سیاست ها کشورهای مختلف بهبود محیط کسب و کار برای کشواورزیهای  سیاست

 ایران: 

حفظ، نگهداری و شناسایی تحقیقات و سرمایه گذاری در زمینه   -

و تالش در جهت اصالح نژاد دام و طیور  ذخایر ژنتیکی دام و

  طیوور بوومی،

توسوعه و تعمویم خودمات بهداشوتی متناسوب بوا جمعیوت دام  -

 و و طیوور 

ی ها آوری فرآورده فراهم کردن مکانیزمهای مناسب جهت جمع -

 داموی و تولیود محصوالت بهداشتی، 

 .(17) کاهش ضایعات تولید  -

 

 ها از این ( در بررسی اقتصادی تولید شیر، مهمترین حمایت1383کاظم نژاد و همکاران )

های دامی با قیمت مناسب برای دامداران،  صنعت را سیاست قیمت پایه شیر، تدارک نهاده

کننده، اجرای برنامه شیر  پرداخت یارانه به برخی از صنایع فرآوری شیر، یارانه مصرف

مدارس، پرداخت بخشی از حق بیمه، اجرای طرح واکسیناسیون و خدمات درمانی دام ذکر 

 .(46)کردند 

( در بررسی اقتصادی و رفاهی طرح خرید تضمینی شیر، ترکیبی 1396فریادرس و همکاران) 

از سیاست خرید تضمینی دانسته  راز سیاست تعرفه واردات و یارانه مصرف را م ثرتر و کارا ت

های حمایتی و هماهنگی بین آنها برای کاهش  اند. همچنین رویکرد بسته ای به سیاست

 .(24)دانند ها را ضروری میهزینه و اثربخشی آن

 اتحادیه اروپا:

محصوالت لبنی به   یبا هدف ترو یغاتیتبل ی ترویجی وها برنامه -

 یمحصوالت کشاورزصورت انحصاری یا به عنوان بخشی از سبد 

 (31)ی در حال توسعهاروپا و کشورها هیاروپا در اتحاد هیاتحاد

 

 هندوستان:

 های بومی،  توسعه و حفظ نژاد دام -

 ، ها وری از طریق برنامه اصالح نژاد دامافزایش تولید شیر و بهره -

برنامه "ها و خدمات لقاح مصنوعی از طریق  گسترش سرویس -

 "ملی برای پرورش گوساله و گاومیش

 ها توسعه تکنولوژی در زمینه این فعالیت -

 فه برای تامین علوفه مورد نیاز دامبرنامه مرکزی تولید علو -

افزایش دهی تولیدکنندگان و  سامانهدف با  برنامه ملی لبنی -

 تولید 

هدف عرضه شیر سالم به شهروندان دهلی با  با برنامه شیر دهلی  -

 (36)قیمت مناسب

 

 پاکستان:

 قیتوسعه، تحق یها نهیدر زم یعموم یها یگذار هیسرما شیافزا -

 حیدر تلق یگذار هیسرما ژهی، به ویبانیخدمات پشت ریو سا

 ینژاد و خدمات دامپزشک اصالحخدمات  ری، سایمصنوع

جهت  در مناطق خاص کشور اتیتوسعه هدفمند لبن یها طرح -

 های لبنی بهبود استفاده از خوراک و دسترسی به تعاونی

 یفرآور یها رساختیدر ز یبخش عموم یگذار هیسرما استیس -

 (47)یابیو بازار ریش

 

 برزیل:

کنندگان  دیتول شیر و جوایز به دیتول یاستاندارد سازی ها مشوق -

  تیفیبا ک ریش

 یتیریمد دیجد یها وهیش افتنیدر  ریکنندگان شدیبه تول کمک -

 (37)دیتول لیدر تسه
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عالوه بر موارد ذکر شده، برخی مطالعوات نیوز رویکردهوای    

اتخواذ  های نظام غذایی لبنیات  جامع تری را نسبت به سیاست

هوای ایون حووزه     کرده و به بررسی توأثیرات ترکیوب سیاسوت   

( برای تعیین ترکیب بهینه 1387پرداخته اند. مثالً دوراندیش )

ابزارهای سیاستی در بازارهای مختلف از رهیافت کمینه سازی 

تغییرات تابع زیان اجتماعی اسوتفاده کورده اسوت. نتوای  ایون      

ارگیری همزموان  کو   دهود کوه دولوت بوا بوه      بررسی نشان موی 

ابزارهای سیاستی یارانه به مصرف کنندگان، اجرای برنامه شیر 

مدارس و خرید شیر از داموداران بوه قیمتوی بیشوتر از قیموت      

کنندگان نسبت به تولیدکنندگان بیشتر  تعادلی بازار، از مصرف

 که پیشنهاد شد مطالعه این نتای  اساس حمایت کرده است. بر

توزیوع   مقودار  اموا  کمی افزایش یابد حد تا شیر ای قیمت یارانه

 وارد شیر همه که طوری به کند، افزایش پیدا شیر یارانه ای نیز

 در و یوا  ای یارانوه  قیمت به محصول این فرآوری صنایع به شده

  .(48شود ) توزیع مدارس شیر ی برنامه قالب

 های جانب مصرف کننده سیاست

 های تأثیرگذار بر قیمت سیاست

هوا اسوت    مالی، از جمله مالیات و یارانه، مدتهای  سیاست

که برای تأثیرگذاری بر رفتار مصرف کننده مورد استفاده قورار  

قوانون  "گیرند و عمدتاً از طریق اصل اقتصادی معوروف بوه    می

عمل می کنند. این قانون بیان می دارد که با ثابت نگه  "تقاضا

)یوا  داشتن سوایر عوامول، چنانچوه قیموت یوک کواال افوزایش        

ترتیوب کواهش )یوا     کاهش( یابد، مقودار تقاضوای آن کواال بوه    

 .(49)افزایش( می یابد 

تغییرات قیمت در خریود موواد غوذایی در مطالعوات      تأثیر

مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. پاسوخگویی بوه قیموت    

( انودازه  Own Price Elsticity)"کشش خوود قیمتوی  "اغلب با 

گیری می شود که به عنوان درصد تغییر در مقدار تقاضا ناشی 

از تغییر درصدی در قیمت تعریف می شود. آندریوا و همکاران 

مطالعوه مشواهده ای در موورد     160( در بررسی نظام مند 10)

قدر مطلق های مختلف مواد غذایی،  رابطه قیمت با خرید دسته

( 40/0، 79/0متوی شویر )  میانگین و فاصله اطمینان کشش قی

بورآورد  را 65/0( 46/0، 84/0و کشش قیمتوی لبنیوات )   59/0

. مطالعووه چیووذری و همکوواران بووا هوودف تحلیوول (50)کردنوود 

های لبنی در خانوارهای شوهری ایوران نشوان     تقاضای فرآورده

دهد کشش خودقیمتی شیر، ماست و پنیر در کوتاه مودت   می

ر بلند مودت بوه ترتیوب    و د -83/0و  -42/0، -62/0به ترتیب 

. این امر بدان معناست کوه  (51)است  -76/0و  -46/0، -84/0

های تأثیرگذار بر قیمت در مصرف لبنیات م ثر خواهد  سیاست

 بود.

قیموت شویر تحوت توأثیر     ، 1390تا پیش از سال در ایران 

یارانه پرداختی توسط دولت قورار داشوت و قیموت شویر توازه      

ر این شرایط حمایتی، شیر خوام  توسط دولت تعیین می شد. د

اموا در   .های لبنی از قیمت متعادلی برخووردار بودنود   و فراورده

هوا شوانزده    ، با تصویب قانون هدفمند شدن یارانه1389آذرماه 

و عرضوووه  یارانوووه قلوووم کووواال و خووودمات مشووومول حوووذف 

شدند. بر اساس این قانون مقرر گردید در  المللی بین قیمت به

گازو یل، گاز، نفت،  بنزین، چون کاالهایی یارانه مدت پن  سال

حووذف شووده و  شوویر بوورق، آب، گنوودم، شووکر، بوورن ، روغوون و

فووارس عرضووه شوووند و   خلووی  بازارهووای منطقووه قیمووت بووا

 از توموووان میلیوووارد هوووزار 20توانووود  موووی ایوووران دولوووت

درآمد را برای  این از نیمی قیمت، درآمد داشته و افزایش بابت

)انتقوال  کنود   توزیوع  موردم  بین به صورت نقدیمقابله با تورم 

هوای تموام شوده     قطع یارانه شیر و افوزایش هزینوه   وجه نقد(.

هوای   ها که هزینوه  های لبنی حاصل از هدفمندی یارانه فرآورده

ها و کارخانجوات لبنوی افوزایش     تولید را در دو سمت دامداری

هوای از   داد، موجب یک افزایش شدید قیمتوی شویر و فوراورده   

چنانکه  قیمت شیر پاستوریزهگردید، به طوری که  1390ال س

 1394توا   1390از سوال   نشان داده شده اسوت،   2در نمودار 

 .(52برابر شده است ) 4بیش از 

هوا، طوی    ستاد هدفمندسازی یارانه 1394بنابراین در سال 

بنودی   گذاری کاالها را در سه اولویوت تقسویم   مصوبه ای قیمت

کرد و در این راستا، قیمت کاالها و خدمات در دولت، سوازمان  

حمایت و یا به صورت آزاد تعیین گردید. بر این اساس افزایش 

قیمت کره، شیر خام و محصوالت لبنی پر مصرف )شیر، پنیور،  

درصد )صرفاً بر اساس سوهم   6ماست( در سال مذکور تا سقف 

دسوتمزد و   هوای انورژی، حقووق و    های سوخت و حامول  هزینه

غیره در قیمت تمام شده کاال و خودمات( بوا تصوویب سوازمان     

حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پوس از  

ها( مسوتلزم   تأیید سازمان مذکور )هیات تعیین و تثبیت قیمت

با ایون وجوود رونود    اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار گردید. 

ان با شیب کندتری اداموه  افزایشی قیمت شیر و لبنیات همچن

 داشته است. 
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 .(52) 1385-69 یها سال فاصله در رانیا ییروستا و یشهر یخانوارها در ریش دیمقدار خر و ریش لویک کیدیخر متوسط متیق .2نمودار 

پاکستان با هدف بررسی توأثیر  در مطالعه ای در حیدر آباد 

و    Maharهوای لبنوی بور سوالمت جوانوان،      های فوراورده  یارانه

% جوانوان  70دریافتند که به دلیل قیمت باال، حودود  همکاران 

قادر به مصرف لبنیات نیستند که این امور سوالمت آنوان را بوا     

مخاطرات متعددی مواجه می سازد و چنین استنتاج می کنند 

% یارانه به قیمت شیر می تواند مصورف آن را  40که تخصیص 

ران (. افشوین و همکوا  53% افزایش دهد )80در بین جوانان تا 

نیز در مطالعه مروری خوود بور اسواس مطالعوات مداخلوه ای،      

کارایی تخصیص یارانه بوه غوذاهای سوالم و وضوع مالیوات بور       

(. 54غذاهای ناسالم در بهبود مصرف رژیمی را نشان داده انود ) 

و همکوواران نیووز از  Gittelsohnهووای مطالعووه مووروری   یافتووه

د و مصورف  های مالی در افزایش فروش، خری اثربخشی سیاست

 (.55ها حمایت می کند ) اقالم غذایی تحت این سیاست

 های کمک غذایی رنامهب

چنانکه ذکر گردید، پس از اجرای سیاست هدفمنود شودن   

ها، پرداخت یارانه از یارانه مستقیم به پرداخت نقودی بوه    یارانه

مطالعات متعددی به بررسی تأثیر سیاست  خانوارها تغییر کرد.

هووا بوور مصوورف لبنیووات در خانوارهووا   انووههدفمنوود کووردن یار

اند. این مطالعات عمدتاً نشان می دهند پس از اجرای  پرداخته

هوای خوانوار، مصورف     ها و افزایش هزینه قانون هدفمندی یارانه

کلیه مواد غذایی و به خصووص شویر و لبنیوات کواهش یافتوه       

هر چند افزایش قیمت ناشی از اجرای این   .(58-56. 8)است 

سیاست می تواند در کاهش مصرف شیر و لبنیات مو ثر باشود،   

اما به نظر می رسد تأثیرات تورمی حاصل از اجرای این طرح و 

تأثیر منفی آن بر درآمد حقیقوی خوانوار عامول مهوم توری در      

 .(57، 59)کاهش مصرف لبنیات به شمار می رود 

 پوایین  هوای  گوروه  کواالیی، رفواه   ارانهی حذف با در حقیقت

 بیشوتر  درآمودی،  بواالی  گروههوای  بوه  نسبت درآمدی شهری

 این بودن درآمد پایین دلیل به و تغییرات شده است دستخوش

 دشوارتر بوده است. از آنجوا کوه هزینوه    ضرر این جبران گروه،

 خانوارها بین در طور مساوی به دولت توسط حذف این از ناشی

 را قیموت  افوزایش  نتوانست بازتوزیع این تنها نه گردید، تقسیم

 گروههوای  طرفی از بلکه کند، جبران از گروهها هیچ یک برای

بنابراین  (.60گردیدند ) منتفع بیشتری درآمد از درآمدی باالی

ها در شکل فعلی یا افوزایش   به نظر نمی رسد ادامه توزیع یارانه

   موجود چندان م ثر باشود. مبلغ یارانه بتواند در بهبود شرایط 

های کمک غذایی مورد استفاده در ایران و سایر کشوورها   برنامه

 .نشان داده شده است 5و ارزیابی این سیاست ها در جدول 
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 های کمک غذایی کشورهای مختلف و ارزیابی این سیاست ها برنامه. 5جدول 

 ها ارزیابی سیاست کشورهای مختلف های کمک غذایی برنامه
  ایران:

(: در بررسی تأثیر حذف یارانه بر مصرف مواد 2016و همکاران ) Pasdar ها)انتقال وجه نقد( سیاست هدفمند شدن یارانه

برابری مصرف روزانه شیر را  3غذایی خانوار ها در کرمانشاه، کاهش بیش از 

 .(56)نشان دادند 

Esfarjani ( در بررسی مصرف شیر در خانوارهای 2015و همکاران  :)

ها  آذربایجان نشان داد پس از هدفمندی یارانه ها، مصرف شیر در خانواده

 .(8)کاهش یافته است 

Hosseini ( در بررسی تأثیر هدفمندی یارانه ها بر امنیت 2017و همکاران :)

غذایی خانوارهای شهری نشان داد کالری دریافتی خانوارها از گروه شیر و 

 .(57)لبنیات کاهش یافته است 

بررسی هدفمند کردن یارانه ها بر ترکیبات کشاورزی  :(1397گلی و همکاران )

سیاست لبنیات دارای کمترین سهم افزایش  سبد خانوار نشان داد پس از تغییر

 .(58)در سبد محصوالت کشاورزی خانوار بوده است 

  ایاالت متحده:

و  های غذایی دریافتبهبود  های مطالعه یافته :(2015) و همکارانShultz  (WICبرنامه کمک غذایی مادران، نوزادان وکودکان)

مجاز  یها سالم در فروشگاه یها یدنیدر دسترس بودن غذاها و نوش شیافزا

WIC  (61)را نشان داد. 

 Meiqari( 2015و همکاران) های : کوپن WIC یمادران برا قیتشو یبرا 

مقرون به  مداخله قدرتمند و  کی، یدر محصوالت لبن یچرب یکاهش کالر

 (62)کم درآمد است یها خانواده نیدر ب یبهداشت یرفتارها رییتغ یبرا صرفه

 پرو:

 "یک لیوان شیر"برنامه 

Stifel ( 2006و همکاران :)های با  های فقیر و خانواده با وجود آنکه خانواده

ای نامناسب برای انتقال وجه نقد به خوبی هدف گیری شده اند  وضعیت تغذیه

اما شواهدی مبتنی بر دستیابی به اهداف تغذیه ای در این مطالعه به دست 

 .(63)نیامد 

 

 

 های تهیه و ارائه غذا برنامه

های تامین غوذا   برنامه شیر مدرسه یکی از مهمترین برنامه

در حوزه شیر و لبنیات به شومار موی رود. در خصووص برناموه     

شیر مدرسه ایران، جستجوی متوون نشوان داد ایون برناموه بوا      

هودف کلوی    بوا   تالشهای دفتر بهبوود تغذیوه وزارت بهداشوت   

تروی  فرهنگ مصرف شیر و ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان 

غواز و توا تحوت    در هفت استان کوم برخووردار آ   1379از سال 

آموزان در سراسور کشوور اداموه     پوشش قرار گرفتن تمام دانش

پیدا کرد، اما متاسفانه به دلیل عدم توامین اعتبوارات موالی در    

تنهووا در  1398ال متوقووف شووده و سووپس از سوو  1396سووال 

هوای بسویار نوا امون غوذایی کشوور اداموه یافتوه اسوت.           استان

ارزشیابی دقیقی از چگوونگی اجورای ایون برناموه در دسوترس      

نیست و بوه نظور موی رسود اجورای ضوعیف بخوش آموزشوی         

بینی شده در این برنامه و کیفیت پایین و طعم نامطلوب  پیش

اط ضوعف آن  شیرهای عرضه شده به عنوان شیر مدارس از نقو 

 .  (42، 64)رود  به شمار می

مطالعات مقطعی انجام شده در سایر کشورها نشان از تأثیر 

مثبت این برنامه در افزایش دریافوت شویر و لبنیوات در گوروه     

و همکواران در ارزیوابی     Marshهدف آن دارد. به عنوان مثوال 

برنامه شیر رایگان در مدارس در نیوزیلند نشوان داده انود کوه    

هوای   این برنامه یک روش م ثر افزایش مصرف شویر و فوراورده  

. در (65)شیری در کودکان سنین مدرسوه بوه شومار موی رود     

و همکاران نشان دادند شرکت در برناموه    Leeمطالعه ای دیگر

باالتر کلسیم و مواد مغوذی در شورکت   شیر مدرسه به دریافت 

  Zhouمطالعوه    .(66)کنندگان در این برنامه منجر شده است 
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و همکاران نیز نشان داد مصورف طووالنی مودت شویر مدرسوه      

سوال را افوزایش    10-12تواند تراکم استخوان در کودکوان   می 

. همچنین نوشیدن شیر به مدت طووالنی در برناموه   (67) دهد

تواند به افزایش توجه و حافظه کودکان کموک   می شیر مدرسه 

برنامه شیر  . در مطالعه دیگری در ایران تأثیرات مفید(68) کند

مدارس بر عملکرد بدنی و عملکرد مدرسه به ویژه در دختوران  

 .(69) گزارش شده است

 های ترویجی مصرف لبنیات برنامه

های ترویجوی   مرور ادبیات علمی در زمینه اثربخشی برنامه

هوا بوه ویوژه     و تبلیغی نشان می دهد تبلیغات از طریوق رسوانه  

تلویزیون در گوروه سونی کودکوان موی توانود در ترجیحوات و       

(. در ایوران در  70، 71های غذایی آنان تأثیرگذار باشد ) دریافت

حالی که با وجود قانون ممنوعیوت تبلیغوات کاالهوای آسویب     

مچنوان اداموه   هوا ه  رسان، تبلیغات این مواد غوذایی در رسوانه  

های سونگین تبلیغوات در صودا و     هزینهبه نظر می رسد  دارد، 

سیما از یک سو و حاشیه سوود انودک صونایع لبنوی ناشوی از      

تعیین سقف قیمتی توسط دولت از سوی دیگر مانع از اجورای  

های لبنی از سوی صاحبان این صنایع در صدا  تبلیغات فراورده

همچنوین مسوتنداتی از وجوود برناموه کشووری       .باشد و سیما

 تروی  مصرف لبنیات به دست نیامد.

در ایاالت متحده یکی از مهمترین ساختارها بورای اجورای   

 Commodity Checkoffهوای   های ترویجی تغذیه، برنامه برنامه

های بازاریابی جمعی برای  برنامهها،  است. در حقیقت این برنامه

د شده در این کشور  هستند که هودف  کاالهای کشاورزی تولی

آنها افزایش تقاضای کلی بوازار )داخلوی و خوارجی( و افوزایش     

ها از طریق وضع  درآمدهای تولیدکننده است. بودجه این برنامه

هوا   مالیات بر مزارع صنعتی تأمین می شوند. بودجه این برناموه 

میلیوارد دالر در بخوش کشواورزی اسووت.     1سواالنه در حودود   

پس از تصویب برنامه توسط اکثر تولید کننودگان طوی    معموالً

هوا الزاموی اسوت.     یک همه پرسی،  مالیات برای کلیوه شورکت  

هوای بازاریوابی )و    ها در انواع فعالیت درآمد حاصل از این برنامه

گاهی تحقیقات( سرمایه گوذاری موی شوود و براسواس کاالهوا      

ایون    متفاوت است. عمده تورین فعالیوت موورد اسوتفاده اکثور     

 و همکاران Kaiserها است.  ها، تبلیغات عمومی در رسانه برنامه

در مطالعه خود نسبت منافع به هزینه در ایون برناموه را بورای    

(. یکوی از  72زننود )   تخموین موی   3/4های لبنی  همه فراورده

 National Dairy هوای تبلیغواتی کوه ذیول     مهمتورین بسوی   

Checkoff Program   ی  اجرا شده است، بسوGot Milk   بووده

 است.

این کمپین به صورت یوک سوری منسوجم از تبلیغوات در     

تلویزیون و روزنامه پخش می شد و  بیش از دو دهه این تبلیغ 

در  "سبیل شویر "مدل از این تبلیغ و تبلیغ  350در اوج بود و 

هوای   این کشور از روزنامه و تلویزیون که تأثیرگذارترین رسوانه 

% از موردم  80شود. در تموام آن دوران    آن زمان بودند منتشور 

آمریکا با این تبلیغ مواجهوه داشوتند. ایون تبلیغوات بوه زبوان       

را هم جمعیت اسپانیایی زبان اسپانیایی هم ترجمه شده بود تا 

مخاطب قرار دهد. این عبارت به جز در تبلیغات متعوددی کوه   

هوای   هوا یوا برناموه    شود، در فویلم   به طور مسوتقیم پخوش موی   

شود کوه    های مشهور گفتوه موی   هم از زبان هنرپیشهمتعددی 

و در ذهن ماندن این تبلیغ موی شود. بوا ایون      یادآوریموجب 

توا   1970ی هوا  سوال مریکا طوی  آوجود میزان مصرف شیر در 

هوای زیوادی    گالن کاهش یافت. علوت  20.9به  28.6از  2010

ازجمله رقوابتی کوه از سووی     ذکر شده است، برای این مساله 

های غیر لبنی وجود دارد و نیز تمایل مردم بوه شویوه    نوشیدنی

تر که در پیروی از گیاهخواری دیده موی شود. اموا     زندگی سالم

تبلیغاتی بیشتر خاطره  بسی که این شده است  همچنین، ادعا

  (.  73انگیز بوده تا ترغیب کننده مصرف شیر )

هی بخشی در مورد شیر با برنود  برنامه تشویق مصرف و آگا

Milk works با هدف بهبود نگرش و افزایش مصورف شویر    نیز

در فنالنود طراحوی و اجورا شوده      2013تا  2010ی ها سالدر 

ساله فنالند بودند.  35تا  20است. گروه هدف این برنامه بانوان 

 سه هدف اصلی این برنامه عبارت بودند از:

نوشوند و افوزایش تعوداد    میکاهش تعداد افرادی که شیر ن  .1

 نوشند.افرادی  که هر روز شیر می

بهبود تصویر مثبت شیر و افزایش تعداد افرادی کوه شویر را    .2

 دوست دارند.

زنان تشخیص دهند که شویر یوک غوذای متعوادل و سوالم       .3

 است و نوشیدن آن با غذا مناسب است. 

% در 74درصد افرادی که هور روز شویر موی نوشویدند از      

 2012% در سووال 69و  2011% در سووال 65بووه  2010سووال 

 45 ،2010رسید. بنوابراین ایون هودف توامین نشود. در سوال       

موافوق    "شویر خووب اسوت   "عبوارت   ادرصد از گروه مداخله ب

درصوود، در سووال  46بوه   2011بودنود و ایوون میوزان در سووال   

درصد رسید. محققان به  48به  2013و در سال  49به  2012

% 93که این هدف تامین شده است. همچنین این باور رسیدند 

 2012% در سووال 94و  2011% در سووال 92، 2010در سووال 

معتقد بودند که شیر غذای سالمی است. محققان بر این باورند 

براسواس تعوداد    این برناموه که این هدف نیز تامین شده است. 

افرادی که پیام برناموه را دریافوت کردنود یوک برناموه هزینوه       
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هووا و  روزنامووهدر ایوون مطالعووه، رزیووابی شووده اسووت. اثووربخش ا

های صفحات وب براساس تعداد افوراد مواجهوه یافتوه بوا      برنامه

این برناموه بورای   اما ها، هزینه اثربخش ترین روش بودند.   پیام

شویر مصورف    نوشیدند و افورادی کوه اصوالً   افرادی که شیر می

ه اسوت  کورد  های یکسانی استفاده ها و پیام کردند، از روش نمی

چورا کوه    که از مهمترین محدودیت های آن به شمار می رود.

نوشند، تغییر نگرش آنها و شروع هدف در گروهی که شیر نمی

نوشوند، هودف تقویوت     مصرف شیر و در گروهی که شویر موی  

 (.   74نگرش موجود و افزایش مصرف شیر است )

بررسووی ادراکووات مصوورف  در مطالعووه دیگووری بووا هوودف  

و  "سبیل شیر"سکاتلندی در مورد کمپین بازاریابی کنندگان ا

اثربخشووی ایوون کمپووین در نشووان دادن شوویر بووه عنوووان یووک 

محصول لذت بخش ، سالم ، مدرن و استفاده از آن بوه عنووان   

ابزاری برای افزایش مصرف شیر، یک بررسی چهره به چهره بوا  

( از مصرف کنندگان اسکاتلندی انجام شود.  n = 100نمونه ای )

تای  این مطالعه نشان داد که نسبت به این کمپین شناخت و ن

نگوورش مثبتووی وجووود دارد و افووراد مشووهور از آن حمایووت    

رسد که شیر به عنوان یوک کواال در نظور     می کردند. به نظر  می

شود و اگرچه مزایای سالمتی آن شناخته شده است  می گرفته 

مهموی   رسد که در افزایش سطح مصورف نقوش    نمیاما به نظر 

 –سون، گوروه بنودی اقتصوادی      ،داشته باشد. از نظر جنسویت 

اجتماعی در مقایسه با گوروه کووچکی کوه تبلیغوات را ندیوده      

هوای غیور تغذیوه ای،     بودند به جوز در درک برخوی از دیودگاه   

 (.75تفاوت کمی در ادراکات وجود داشت)

 برچسب گذاری غذایی  

نورخ چواقی و   ها در پاسخ بوه افوزایش    این گروه از سیاست

( Non Communicable Diseasesبیماریهووای غیوور واگیوور ) 

های غذایی  وابسته به رژیم غذایی، شکل گرفت و بر بهبود رژیم

افراد با استفاده از راهکارهایی مانند برچسب زدن مواد غوذایی  

های مواد غذایی این است کوه بور    تمرکز دارد. هدف از برچسب

در مورد انتخواب غوذای خوود     مصرف کنندگان تأثیر بگذارد تا

برچسوب گوذاری موواد    (. 76توری بگیرنود )   های سوالم  تصمیم

کنندگان کمک می کند تا محصوالت خوود را   غذایی به مصرف

از برندهای تجاری مختلف بر اساس سبدهای غوذایی روزانوه و   

بوه عنووان    (. همچنوین 77کالری دریافتی خود انتخاب کنند )

ای اجبواری   هوای تغذیوه   سوب یک مداخله آموزش تغذیوه، برچ 

ای دارنود و در زموان خریود و همچنوین در      دسترسی گسترده

 هنگام تهیه یا مصرف غذا کاربرد دارند.

در ایران یک سیستم چراغ راهنمایی تغذیه ای با اسوتفاده  

از سه رنگ سبز، نارنجی و قرمز بورای محتووای چربوی، شوکر،     

ده است که نمک و اسید چرب اشباع در مواد غذایی طراحی ش

و زیواد موواد تشوکیل دهنوده را     به ترتیب میزان کم، متوسوط  

نشان می دهد. محاسبه مقادیر و تعیوین رنوگ بورای هور غوذا      

میلوی لیتور    100گرم غذاهای جامود،   100براساس مقادیر در 

غذاهای مایع یا اندازه وعده غذایی بوده است. برچسب گوذاری  

طور داوطلبانه در ایوران   به 2014مواد غذایی در ایران از سال 

، برچسب زدن چوراغ راهنموایی   2016آغاز شد و از اوایل سال 

های مواد غوذایی بورای کلیوه غوذاهای      تغذیه ای بر روی بسته

وارداتوی و خوانگی بوه جووز محصووالتی کوه از نظور شوویمیایی       

فرآوری نشده و یا فرمول بندی نشوده انود، ماننود سوبزیجات،     

ه، آب لیمو، چای، ، قهوه، عسول،  ادویه جات، ترشی جات، سرک

عدالتی و همکاران  (.77، 78خرما، آرد و زرشک اجباری است )

در یک مطالعه گذشته نگر به تحلیل این سیاست پرداخته اند. 

در این مطالعه، عوامل اصلی زمینه ای که سیاست ملوی شودن   

دهد شامل عوامل مورتبط   برچسب تغذیه را تحت تأثیر قرار می

ذیه ای و سالمت، تعهد سیاسی و عوامل بین المللوی  با گذار تغ

هوا در اطوالع    ذکر شده است. همچنین مشارکت ضعیف رسوانه 

رسووانی عمووومی  در خصوووص برچسووب چووراغ راهنمووایی،     

ناهماهنگی در رتبوه بنودی رنوگ چوراغ راهنموایی غوذایی بوا        

هووای اسووتاندارد مووواد غووذایی، عوودم  اسووتفاده از دسووتورالعمل

چراغ راهنموایی و طبیعوت سوالم / ناسوالم     سازگاری بین رنگ 

برخی محصوالت غذایی و عدم وجود یک ارزیابی جامع طرح از 

های مشخص شده این سیاست ذکور شوده اسوت     جمله چالش

(79.) 

های تغذیه ای بور   مطالعات مروری نشان می دهند برچسب

روی غذاهای از پیش بسته بندی شده یک مداخله مقورون بوه   

ت با دسترسی بوی نظیور اسوت. بوا ایون      صرفه در سطح جمعی

هوا بایود    های خوود، دولوت   حال، برای به دست آوردن پتانسیل

های جدید و انواع مختلفی از محتووای اطالعوات را موورد     قالب

بررسی قورار دهنود توا اطمینوان حاصول شوود کوه اطالعوات         

(. مطالعوه دیگوری   80ای در دسترس و قابل فهم است ) تغذیه

برچسب زدن به مواد غوذایی موی توانود     نتیجه گیری می کند

یک روش م ثر در توانمندسازی مصورف کننودگان در انتخواب    

های تفسیری، بوه عنووان مثوال     محصوالت سالم باشد. برچسب

(. بوا  81های چراغ راهنمایی، می توانند م ثرتر باشند ) برچسب

این حال به نظر می رسد با توجه به فلسفه شوکل گیوری ایون    

ده از آن ممکن اسوت در انتخواب نووع لبنیوات     سیاست، استفا

و همکاران نشوان   Yooمصرفی تأثیرگذار باشد، چنانکه مطالعه 
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داد که برچسب گذاری تغذیه ای درک کودکوان و نوجوانوان را   

های لبنی با شکر باال افزایش موی دهود    از ناسالم بودن فراورده

ایش (، اما مطالعه ای در زمینه تأثیر ایون سیاسوت بور افوز    82)

 مصرف لبنیات دیده نشد.

 نتیجه گیری

کول  مبتنوی بور   رسد رویکرد جامع و  می در مجموع به نظر 

نظام تولید و مصرف شویر و لبنیوات در کشوور وجوود نودارد و      

های تولیود، فوراوری، عرضوه و مصورف بوه       ها در بخش سیاست

صورت بخشی، بعضاً مقطعی و غالبواً بودون ارزشویابی توأثیرات     

های دیگر اتخاذ شده اند. بوا توجوه    بخش و بر بخشآنها در هر 

رسد اتخاذ رویکردی فرابخشی در  می به شرایط موجود، به نظر 

این زمینه بسیار الزامی است. از آنجا که تضمین توداوم تولیود   

شیرکافی و با کیفیوت پویش نیواز انکارناپوذیر افوزایش سورانه       

نووع   رود، در تودوین هور   موی  مصرف آن در جامعوه بوه شومار    

سیاستی بوه منظوور افوزایش سورانه مصورف شویر در جامعوه،        

حمایت از تولیدکنندگان شیر باید در اولویت قرار داشته باشود.  

های منسوخ شده در کنار قیمت  قیمت گذاری شیرخام با روش

های دامی ناشوی از روش ناکارآمود حمایوت ارزی و     باالی نهاده

آمد ناکافی کشاورزان تواند موجب در می میزان پایین بهره وری 

و ضرردهی مزارع تولید شده و همچنین کاهش حاشویه سوود   

صنایع لبنی ناشوی از قیموت گوذاری دسوتوری، در بلندمودت      

توانوود بووه تعطیلووی واحوودهای تولیوودی و فووراوری لبنیووات  مووی

بینجامد که خود موجب کاهش عرضه، افوزایش بیشوتر قیموت    

شوود.   موی  ننودگان  های لبنی و تأثیر منفی بر مصرف ک فراورده

های به روز و پویا در قیمت گذاری شیر خام و با در  اتخاذ روش

هوای   هوای حقیقوی تولیود، تمرکوز بور روش      نظر گرفتن هزینه

هووای تولیوود و همچنووین  وری و کوواهش هزینووه افووزایش بهووره

تواند در بهبود تولید و  می آزادسازی قیمت در صنایع لبنی  نیز 

 عرضه شیر کمک کننده باشد.

ها ممکن است  دسترسوی   از سویی دیگر آزاد سازی قیمت

بخش کم درآمد جامعه به لبنیوات را تحوت توأثیر قورار دهود.      

هوای   بنابراین ضروری اسوت بوه طوور همزموان احیوای برناموه      

حمایتی دولت در زمینه مصرف شیر و لبنیات از جملوه برناموه   

نوبت شیر در هور سوال    70شیر مدرسه و توزیع مرتب حداقل 

تحصیلی در کلیه مدارس و مقاطع تحصیلی در سطح کشوور و  

هوای   همچنین پیگیری گنجاندن مقادیر کافی لبنیات در برنامه

های غذایی حمایتی بورای   کمک غذایی برای سالمندان و بسته

مدی پوایین جامعوه، عوالوه بور موادران بواردار و       آهای در دهک

 -کودکووان دچووار سوووءتغذیه تحووت پوشووش طوورح حمووایتی  

شود بودجوه ای   می ( مد نظر قرار گیرد. پیشنهاد 83رکتی )مشا

های  که در حال حاضر به صورت ما به التفاوت نرخ ارز به نهاده

رسود فاقود کوارایی الزم     موی  شود و بوه نظور    می دامی پرداخت 

هوای حموایتی موورد     است، به عنوان منبوع موالی ایون برناموه    

 استفاده قرار گیرد.

، تخصویص  فضوای کسوب و کوار    همچنین به منظور بهبود

هوای   زمان مشخص در هر ماه از جانب رسوانه ملوی در شوبکه   

هوای آموزشوی و اطوالع رسوانی در      مختلف برای پخش برناموه 

خصوص فرآیندهای تولید تا مصرف غذا و حضوور کارشناسوان   

ذیصالح از جانب نهادهای دارای نقوش حواکمیتی در موضووع    

هوای   شوبهات و پرسوش  غذا و تغذیه به منظور پاسوخگویی بوه   

مووردم، بووه منظووور ایجوواد شووفافیت و تقویووت اعتموواد مصوورف 

، های ترویجی مصرف لبنیوات  اجرای برنامهکنندگان و در قالب 

 گردد. می پیشنهاد 
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During the last decade, consumption of dairy products in Iranian households has decreased and reached nearly 164 g 

per day, which is far from recommendations of the "Iranian desirable food basket" to consume 250 g of dairy products 

per day. A range of various factors such as food supply, accessibility and choices affect consumption of milk and dairy 

products, and these factors are affected by the policies adopted in the production, processing, distribution and 

consumption of these products. The aim of the present review was to study dairy production and consumption policies 

in Iran and other countries and effectiveness of these policies through a scoping review using pragmatism paradigm. 

Based on the wide range of policies in this area, a general framework in two sections of production and consumption 

policies was described using simple review of the scientific literatures. Then, Scopus, Pubmed, SID and Google Scholar 

databases were searched for the time period of 2020–2005 using appropriate keywords. Manual searches were carried 

out within articles, reports, official agricultural-related websites such as the United States Department of Agriculture, 

World Health Organization and the European Parliament using Google search engines. After screening, 67 articles and 

documents were included in this study. Narrative synthesis of the included documents was carried out. Findings showed 

that comprehensive and integrated approaches from dairy production to consumption with emphasis on producer 

protection have generally been used in communities with successful experience in this field. It seems that adopting up-

to-date and dynamic methods in raw milk pricing, considering real costs of production, focusing on methods to increase 

productivity and decrease production costs and changing price ceiling policy in dairy industries may help improve milk 

production and supply. It is necessary to revive government support programs on milk and dairy consumptions, 

including school milk programs as well as pursuing inclusion of sufficient quantities of dairies in food aid programs for 

the elderly people, pregnant women and children and food baskets for the lower income deciles.  

Keywords: Subsidy, Price, School milk, Terrif, Promotion, Scoping review  
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