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تاریخ پذیرش مقاله1395/06/27 :

تاریخ وصول مقاله1395/05/18:

چكيده
هدف از اي تحيیر ،بیوسي هزينم توعید ،قیمت فیش

ش وش

قیمت گیاو شیی دو ايیان دو طيلي م بنل سنليی رشنووهل دنینل بنود.

بیا اي طنظوو ،از اطالعلت اقرصلد ش توعید جمع شو شده از شیکم خیی ش اطالع وسلني صنهت طیغداو ش داطپیشو رشوو،
طیرز اصالد نژاد دام ش بهیود توعیدات داطي رشوو ،سلزطلن ط ي اسرلنداود ،انجم صنليع عیني ايیان ،فداوسنیون جهنلني شنیی ش شنیکم
جهلني طيلي م داطداو هل دو سلل  1394اسرفلده شد .نلديده گیفر پیشت ی  ،س ولهل سنوطلتیک ش دطنل شنیی ،طياهني ش نلطنلسنب
بودن وش

قیمتگیاو چیبي ش بلو طیکیشبي همیاه بل پليی بودن ساود پليم چیبي  3/2دوصد) ش پیشت ی

شیی اسرلنداود دو طيلي م بل طیلنری بی اعم ي  3/8دوصد چیبي ش  3/3دوصد پیشت ی ) از طهمریي طهليب وش

سم دوصد) دو تهیي
فه ي قیمتگنیاو

شیی دو ايیان طح وب طيشوند .نرليج نشلن داد بم دعیل رم توجهي بم ریفیت ،تفلشت قیمت خیيد شیی خلم دو ايیان تنهل  1400ويلل ش
بل اي حلل ش بم طوو طروس  2500ويلل از طیلنری بی اعم ي بیشری بود .بل اي شجود ،شلخص بی اعم ي ن یت قیمت شیی اسرلنداود
بم خوواک نشلن داد ،داطداو هل ايیان طشلبم سليی دنیل دو شیاي پليداو قیاو نداوند .دو پليلن ،بیا بیشن وفت از چلعشهل طوجنود،
يک وابام ر ي بیا پیداخت طیرني بی ریفیت تیرییلت ش بهداشت) اوائم شد .نرليج اي تحيیر طنيتوانند بنم تهلطنل بهرنی داطنداوان ش
رلوخلنمهل عیني رمک رند.
كلیدواژهها :بهداشت ،پیشت ی  ،چیبي ،شیی ،قیمت ،هزينم

* نوي نده ط ول
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مقدمه

بنلبیاي بم ریفیت تیرییلت ش بهداشت شیی توجنم چننداني

طنلبع دو طد دو يک شاحد پیشو
شیی ،فیش

گلش شیی شلطل فیش

نميشود [ .]11وش

طلبم اعرفلشت جزئني رنم تنهنل چیبني

دامهل طلزاد عمدتلً ت ی مهنل جنليرزي ) ش

شننیی وا دو قیمننتگننیاو عحننل طننيرنننند دو بهضنني از

دامهل حیفي گوسلعمهل ،ت ی مهل ش گلشهل رنم عمندتلً بنم

رشووهل دنیل طثل ايیان ،اودن ،طصی ،اتیوپي ،زيمیلشه ،رنیل،

رود

اشگلندا ش طلالش ديده طيشود [ .]11شليد ع ت اين اطنی،

صووت طزايده بم فیش
است .فیش

طيوسند) ،ش همچنی فیش

شیی ،طنیع اص ي دو طد داطداوان است طنوو

دو دسری

رم  78دوصد از رل دو طدهل وا بم خود اخرصلص طيدهند
[ .]9اي طوضوع سیب پیيی صنهت پیشو

نیودن ف شو الزم بیا اندازهگیی پنیشت ی

شیی ،عدم تنوع ش ریفینت رنلفیفی شودههنل عینني دو اين

گلش شنیی

رشووهل ش يل نداشر اطالعلت رنلفي طصنیفرننندگلن از

رشوو وا ن یت بم نوسلنلت ط ي ش بی اعم ني قیمنت شنیی

ریفیت فی شودهل عیني ش اوز

غیايي نهلبلشد.

نشلن طيدهد .دو اي شیاي اسرفلده از واهکلوهل شنلخرم

اطیشزه دو بیشری رشووهل دنیل اعم از توسهم يلفرم ينل

شده طديیيري ش ژنریکي بیا افنزايش ریفینت شنیی ش رنم

دو حلل توسهم ش طشلبم اينیان ،طثنل پلر نرلن ،هندشسنرلن،

ریدن هزينمهل توعید ب یلو ضیشو است.

تیریم همزطلن بل افزايش ریفیت ش تنوع فی شودههل عیني ش

بم طوو ر ي قیمت شیی بم دش وش

تهیی طيشنود)1 :

دو نریجم احریام بم حيوق طصیف رنندگلن ،شیی بنی طیننل

قیمتگیاو بی طینل دوصد تفلشت يل طلبماعرفنلشت جزئني
 )Percentage Differential Pricing؛ دو اي وش

تیرییلت قیمتگیاو طيشود [ .]11چون شیرتهل عیني

بنیا

بم خوبي طيدانند ،ر ید ریفیت فی شودههل عیني دو دسنرلن

يک ری و شیی بل دوصد طشخصني از چیبني ش پنیشت ی بنم

تأطی رنندگلن شیی خلم است .از اي وش ،نظلم قیمتگیاو

عنوان طيلديی پليم ينل حنداقل ،قیمرني بهننوان قیمنت پلينم

بليد بی طینل ریفینت تیریینلت ش بهداشنت شنیی صنووت

تدشي طيشود .طيلديی چیبي ش پیشت ی بلالتی ش يل پليی تی

پیيید تل داطدوان انریزه رلفي بیا اي طهم وا داشرم بلشنند

از سا پليم نیز بم صووت جزئي طشمول دويلفت جليزه ش

[ .]8تلرنون طالعهلت گ ریدها دو خصوص وش

قیمت-

يل جیيمم خواهند شد .ش  )2قیمتگیاو بی طینل تیرییلت

گیاو شیی دو ايلعنت طرحنده طیيکنل انجنلم شنده اسنت.

يل اجزا شنیی )Multiple Component Pricing؛ دو اين
وش

قیمت شیی بی طینل طيلديی چیبي ،پنیشت ی ش بهضنلً

اي طالعهلت ،قیمت شیی وا طرنلسب بل رال

ریفي ش طواود

قیمتگیاو بی عکنس

اسرفلده ن دو توعید فی شودههل عیني طخر

تدشي طني-

الرروز تهیی طيشود .دو اي وش
وش

طوو رم اطیشزه شزاوت رشلشوز

طیيکل بی طینل نرنليج

اشل ،حجم توعیند ننم تنهنل اهمیرني دو طی نی نهنليي

رند [ .]14رلنلدا وش

ن یرلً طشلبم بل ايلعت طرحنده طیيکنل

دويلفري توس داطدوان نداود ب کم بم دعیل هزيننم حمنل ش

داود [ .]5اي دو حلعي است ،رم سنليی رشنووهل جهنلن

نيل ،تر یظ ش خشک ریدن شیی ،طشنمول دويلفنت جیيمنم

طدشن ش طنرشنی

نیز طيشود [ 6ش  .]13دو هی دش وش

طثل اسریاعیل ،نیوزي ند ش اتحلديم اوشپل وش

طمک است طی رني

شدها دو اي زطینم شجود نداود .ع ت اي اطی اين اسنت

بم عنوان جليزه يل جیيمم بیا ریفیت بهداشري شنیی نظینی

رم قیمتگیاو شیی طرنلسب بل عیضم ش تيلضل ش عمدتلً بم

خیينند

صووت تفلهمي بی رلوخلنمهل عینني ش داطنداوان تندشي

بننلو طیکیشبنني دو نظننی گیفرننم شننود.اطیشزه ،وش

حجمي شیی دو تملم رشووهل دنینل طن نوب شنده اسنت.

قیمتگنیاو

چون سیلست اي وش

طيشود .تلرنون طالعهما دو خصوص وش

اي است رم " شیی ،شنیی اسنت".

شیی دو رشوو طنرشی نشده است .بل اي شجود ،اثی نلطا وب
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ن دو تنندشي واهییدهننل اصننالد نننژاد بننیا گلشهننل

تنهل بلو طیکیشبي بم عحل بهداشري طشمول دويلفت جنليزه

ه شرلي ايیان همواوه طوود انريلد پژشهشریان بنوده اسنت

يل جیيمم طيشنود؛ پلينم بنلو طیکیشبني  1،000،000شاحند

[ 1ش .]13

تشننکیل دهنننده ر ننني دو هننی طی نني عیرننی شننیی

بنلبیاي  ،دو اي طالعهم ،وش

Colony

فه ي قیمتگیاو شنیی

 )Forming Unit, CFU/mLبینلن شنده اسنت .جنليزه بنی

ش قوت ن دو طيلي نم بنل

ح ب هی  100،000شاحد تشنکیل دهننده ر نني رمرنی از

سليی رشووهل دنینل طنوود بحنث ش بیوسني قیاوگیفنت.

طيداو پليم 100 ،ويلل بم ازا هی ری وگیم شیی تهیي

شده

همچنی بیا بیشن وفت از چلعشهل طوجود ،عنالشه بنی

است .دو حنلعيرنم جیيمنم بنم ازا هنی  100،000شاحند

بی شود هزينمهل توعید شنیی ش تیریینلت ن ،واهکلوهنليي

تشکیل دهنده ر ني بیشری از طيداو پليم ،تنهل  45وينلل بینلن

پیشنهلد شده است.

شده است .هزينمهل توعید شیی ش تیریینلت ن بنی طیننل

دو رشوو بل تأرید بی نيلط ضه

چهلو جییه غیايي طرفلشت ش طرنلسب بل وشزهل شنییدهي
مواد و روش ها

ش طیلنری توعید شیی گلشهل ه شنرلي اينیان ش اطالعنلت

اي تحيیر بی طیننل اطالعنلت اقرصنلد ش توعیند سنلل

قیمت نهلدههل دو شنیکم خینی ش اطنالع وسنلني صننهت

 1394انجلم شد .اطالعلت توعید ش پلواطریهنل جمهیرني

طیغداو ش داطپنیشو رشنوو ،طینر وش

اواينم شنده دو

طوود نیلز اي پژشهش از شزاوت جهنلد رشنلشوز  ،طیرنز

پژشهش پیشی بی شود شدند [ .]13اثی وش

قیمتگنیاو

اصالد نژاد دام ش بهیود توعیدات داطي رشوو ،سلزطلن ط ني

فه ي بی قیمت نهليي شیی بل اسرفلده از شییمسلز قاهي دو

اسرلنداود ايیان ش همچننی انجمن صننليع عینني اينیان بنل

نیمافزاو ار ل  2007بیوسي شد .بیا طحلسیلت طنلو ش

همکلو شیرت فی شودههنل عینني رلعنم گنید شو شند.

طشخص ریدن طلو توصنیفي از وشينمهنل  Univariateش

اطالعلت نظلمهل قیمتگیاو رشووهل طخر

دنیل بنم

 IMLنیم افزاو  SAS 9.2اسرفلده شد.

اسرفلده از طکلتیلت خصوصي بل فهنلالن صننليع عینني اين
رشنننووهل رنننم عمننندتلً اعضنننل فداوسنننیون جهنننلني

نتایج و بحث

شننیی  )International Dairy Federation, IDFش شننیکم

بیا تجزيم ش تح یل بهری قیمتگیاو طلبماعرفلتي شنیی دو

International Farm

ايیان ،نوسلنلت قیمنت خیيند هنی ری نوگیم شنیی خنلم بنل

جهنننلني طيلي نننم داطنننداو هنننل

 )Comparison Network, IFCN Dairyبودند ،گنید شو

دوصدهل چیبي ش پیشت ی طرفلشت دو شکل  1نشلن داده

شد [ 10ش .]11
بی اسل

تهیي

شده است .نرليج نشلن طيدهند ،اين وش
اسرلنداود ط ي رشوو ش انجم صننليع

اوز

عیني ايیان ،قیمت يک ری نوگیم شنیی پلينم بنل  3/2دوصند
گیفرم شد .پلدا

چنداني بیا ریفینت تیریینلت چیبني ش پنیشت ی )

يهني طزه شیی قلئنل نی نت .دو اين وش

چیبي ش سم دوصد پنیشت ی طهنلدل  12000وينلل دو نظنی

قیمنتگنیاو

تفلشت اوز

قیمنتگنیاو ،

ويلعي بل ریفیتتیي ش رم ریفیتتنیي شنیی،

بیا هی  0/1دوصد يک گنیم) چیبني

تنهل  1400ويلل است  11300ويلل بیا ينک ری نو شنیی

طلزاد بی سا پليم  3/2دوصد ،طهلدل بل  100وينلل فنیش

بل  2/5دوصد چیبي دو طيلي م بل  12700وينلل بنیا ينک

شد دو حلعيرم اي طی ی بیا پیشت ی شیی طنلزاد بیابنی بنل

ری و شیی بل  3/9دوصد چیبي).

صفی ويلل بود .بی اسل

خیي تهیي

اسنرلنداد طوجنود،
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شکل  .1نوسانات قیمت خرید (تومان) هر كیلوگرم شیر خام با درصدهای چربی و پروتئین .خط سبز برشی نقطه چین ،قیمت پایه
( 12000ریال) یک كیلوگرم شیر را با  2/3درصد چربی و  3درصد پروتئین شیر نشان می دهد.

ننیبگنیاو ،

بل نوسلنلت قیمت هی ری وگیم طلده خشک ع وفم ،رن لنریه

يکي از طهمریي رلسريهنل اين وش

نلديده گیفر پیشت ی شیی ،دو قیمتگیاو است .سیلست

ش طرهلقیلً هزينم هی طرلرلعی انیژ ش هی گیم پیشت ی قلبل

اص ي اي وش

سوخت ش سلز بود .هزينم توعید هی دوصد چیبي ش پیشت ی

قیمتگیاو  ،افزايش حجم توعیند اسنت.

وقلبت عجلم گ یخرم بی داطداوان بیا افزايش حجم توعید

شیی بم طوو طینلنری بنم تیتینب  636 )± 57ش ) ± 99

ن ،نشلت گیفرم

 583ويلل بی شود شد .هزينم توعید هی دوصد پنیشت ی 12 ،

شیی بدشن توجم بم سا بهینم ش اقرصلد

دوصد  )1/12 ± 0/22بیشری از چیبي بنی شود شند .ع نت

از اي سیلست نلطنلسب است .از طیف ديری بم دعیل پليی
بودن ریفیت ع وفم يونجم ش سی و ذوت) ،طينداو طصنیف
اقالم رن لنریها

نزديک بودن هزينم توعید پیشتی

ش چیبي شیی ،گیان بودن

جو ،ذوت ش رنجلعم سويل) دو ايیان ب یلو

قیمت ن یي ع وفم بم شيژه يونجم دو سلل  1394طنيبلشند.

بیشری از طيداو طرهلوف ش طیلنری هل بی اعم ي است [.]7

بم طوو ر ي هزينم توعید پیشت ی شیی حدشد  1/5تل  2بیابنی
توعید چیبي شیی گزاو

اي اقالم عمدتلً شاوداتي ش از تیرییلت گیان جینیه ه نرند،
دو نریجم بلعث افزايش هزينم تملم شده توعید شیی دو ايیان

شده است [.]13

دو ايیان ،قیمت يک ری وگیم شیی اسنرلنداود بنل چهنلو
دوصد چیبي 12800 ،ويلل اوز گیاو طيشود رم 2500

طيشوند.
طیلنری هزينمهل توعید شیی ش تیرییلت ن دو فصنل-

ويلل گیانری از شیی اسرلنداود بی اعم ني بنل چهنلو دوصند

سلل  1394دو ايیان دو طيلي م بنل تهنداد از

شنیکم

هل طخر

چیبي ش  3/3دوصد پیشت ی طيبلشد .طیر گنزاو

شلخصهل بنی اعم ني دو جندشل  1اوائنم شنده اسنت.

جهلني طيلي م داطداو هل ،ايیان طلنند نیشژ ،رلننلدا ش ژاپن

طیلنری هزينم تملم شده توعید يک ری وگیم شیی خنلم 746

يکي از گیانریي رشووهل توعید رنننده شنیی دو دنیلسنت

 9834 ±ويلل بی شود شد .هزينم توعید دو تلب رلن ش پليیز بم

[.]11

تیتیب بیشریي ش رمریي طيداو بود .اي نرليج رلطالً طنایر
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جدول  .1میانگین هزینه تولید شیر و تركیبات آن در فصلهای مختلف سال  1394در ایران در مقایسه با تعدادی از شاخصهای بینالمللی
طررییی

فصل
بهلو

قیمت هی ری وگیم طلده خشک
ع وفم ويلل)
قیمت هی ری وگیم
طلده خشک رن لنریه ويلل)
قیمت هی طرلرلعی انیژ
خلعص شییدهي ويلل)
قیمت هی گیم پیشت ی قلبل
سوخت ش سلز ويلل)
هزينم توعید يک ری وگیم شیی
خلم ويلل)
هزينم توعید يک دوصد چیبي شیی ويلل)
هزينم توعید يک دوصد
پیشت ی شیی ويلل)
ن یت هزينم توعید پیشت ی بم
چیبي
قیمت يک ری وگیم شیی تصحی
شده ايیان 1ويلل)
قیمت يک ری وگیم شیی اسرلنداود
بی اعم ي 2ويلل)
قیمت يک ری وگیم رنجلعم
سويل ويلل)
قیمت يک ری وگیم دانم ذوت ويلل)
قیمت هی ری وگیم خوواک
شلخص 3ويلل)
ن یت قیمت شیی اسرلنداود
بم خوواک شلخص
 -1طیر تهیي

 ،IFCNطی ی فیش

طیلنری سلل

تلب رلن

پليیز

12475 ± 308

12861 ± 103

9925 ± 225

10064 ± 2

11331 ± 1414

14306 ± 223

13855 ± 181

13509 ± 107

13338 ± 32

13752 ± 408

6832 ± 498

7633 ± 229

5292 ± 31

6279 ± 1068 5358 ± 179

22 ± 7

11 ± 4

24 ± 2

23 ± 3

20 ± 6

10454 ± 64

10546 ± 33

9121 ± 134

9124 ±11

9834 ± 746

635 ± 46

709 ± 21

492 ± 3

498 ± 17

583 ± 99

693 ± 72

579 ± 39

638 ± 25

632 ± 29

636 ± 57

1/10 ± 0/19

0/82 ± 0/08

1/30 ± 0/05

1/27 ± 0/10

1/12 ± 0/22

12800

12800

12800

12800

12800

10640 ± 595

8680 ± 741

9543 ± 466

10296 ± 1570 12320 ± 792

17450 ± 391

15770 ± 1067

15083 ± 404

15805 ± 1184 14917 ± 486

7883 ± 884

7767 ± 431

7733 ± 126

7617 ± 58

10753 ± 687

10168 ± 127

9938 ± 209

10167 ± 492 9807 ± 108

1/19 ± 0/07

1/26 ± 0/02

1/29 ± 0/03

يک ری وگیم شیی بل  4دوصند چیبني ش  3/3دوصند پنیشت ی طینر وش

 -2طیلنری بی اعم ي  55رشوو عضو  IFCNبیا شیی اسرلنداود تصحی شده بیا انیژ
دالو طیيکل  35000ويلل - 3 .طیر تهیي

زط رلن

1/31 ± 0/01

63

1/26 ± 06

فه ني قیمنتگنیاو شنیی دو اينیان.

 4دوصد چیبي ش  3/3دوصد پیشت ی ) ش بل نیب اوز ينک

 ،IFCNقیمت  0/3ری وگیم رنجلعم سويل  +قیمت  0/7ری وگیم ذوت
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ن ننیت قیمننت شننیی اسننرلنداود بننم خننوواک شننلخص

حلعي رم جیيمم تنهل  0/4دوصد دو نظی گیفرم شده اسنت.

بی اعم ي رنم نشنلن دهننده تواننليي داطنداو بنیا خیيند

شده است ش

خوواک بم ازا فیش

 )2اي نظلم پیداخت بم صووت خاي تهیي

يک ری و شیی است ،بیا ايیان بنم

شاقع بینلننم نی نت؛ بنیا طثنلل چنیا ش چروننم پلينم بنلو

طوو طروس  1/26بی شود شد رم دو حد طیلنری هنل بنی

طیکیشبي شنیی ،ينک طی ینون شاحند تشنکیل دهننده ر نني

اعم ي است .بیا حفظ ش توسهم پليداو داطنداو هنل ،الزم

تهیي

است اي شلخص بزوگری از  1/5بلشند [ .]11دو توسنهم ش

شییهل سوپی ش ب نیلو طمرنلز بنل رمرنی از  30هنزاو بنلو

تدشي نظلم پیداخت طیرني بی ریفیت الزم است هزينمهنل

طیکیشبي) ،حدارثی  100توطلن حدشد هشت دوصد قیمنت

توعید شیی ش تیرییلت ن دو نظی گیفرم شود.

شده است .نرليج نشنلن طنيدهند دو اين شنیاي ،

پليم) ،بم ازا هی ری وگیم پلدا

نلرلو طد نظلم فه ي پیداخت از نظی بلو طیکیشبي شیی

دويلفنت طنيرننند .ش )3

دو اي نظلم ،ساحي بیا عدم پیيی

شیی تهیي

نشنده

دو شکل  2نشلن داده شده است .دو اي نظلم پیداخت ،اگی

است .بنلبیاي  ،شیی بل هنی سناحي از بنلو طیکیشبني قلبنل

طیلعی جليزه ش جیيمم بهنوان علطل تصحی قیمت پليم شنیی

پیيی

است .بیا طثلل اگی بلو طیکیشبي شنیی حندشد 14

دو نظی گیفرم شود ،سم نکرم قلبل ذری است )1 :اين علطنل

طی یلود بلشد ،اي شیی بل نص

تصحی رمری از يک دوصد از قیمت پلينم شنیی اسنت؛ بنل

خواهد بود .ش يل شقري بلو طیکیشبي شیی بیش از  26طی ینون

فیش قیمت پليم  1200توطلن ،ش حدارثی جليزه  10توطنلن،

بلشد ،قیمت پليم شیی ش جیيمم ن بیابی خواهد شد.

قیمنت پلينم قلبنل دويلفنت

طی ی جليزه بم طوو ن یي  0/8 ) 10/1200دوصد است دو

شکل  .2مدلسازی روش فعلی پرداخت جایزه یا جریمه برای بار میکروبی شیر
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فه ي قیمتگنیاو شنیی

حلعي است رم پليم بلو طیکیشبي شنیی ،ينک طی ینون شاحند

يکي ديری از طشکالت وش

دو ايیان ،قديمي بودن قوانی ش اسرلنداوهل طوجود اسنت.

تشکیل دهنده ر ني دو نظی گیفرم شده است .دو حنلعي رنم

طیر تهیي

س ن ولهننل سننوطلتیک شننیی ،جليرننلهي دو اي ن تهیي ن

اسرلنداو ط ي اينیان ،ينک ری نوگیم شنیی پلينم

اسرلنداود رشوو نداود .دوصد چیبي ش پیشت ی پلينم بنیا

اسرلنداود بليد داو  3/2دوصد چیبي ش سم دوصد پنیشت ی
بلشد .دوصد چیبي شیی نیليد رمری  2/8دوصند ش پنیشت ی

قیمتگیاو شیی دو رشووهل طخر

شنیی نیليند رمرنی از  2/7دوصند بلشند .دطنل شنیی حرني

اوائم شده است [ 10ش .]11

دنینل دو جتدول 2

اعميدشو بليد رمری از  10دوجم سلنري گنیاد بلشند .اين دو
جدول  .2درصد چربی و پروتئین پایه برای قیمتگذاری شیر در كشورهای مختلف دنیا
رشوو

دوصد چیبي پليم

دوصد پیشت ی پليم

زيمیلشه

3/2

3/0

ايیان

3/2

3/0

طصی

3/4

3/0

تیریم

3/5

2/8

ف ای اشرلعي

3/6

3/2

رلنلدا

3/6

3/2

اسپلنیل

3/7

3/1

فیييل جنوبي

3/7

3/3

طجلوسرلن

3/7

3/3

فیان م

3/7

3/1

اوشگوئم

3/7

3/3

ايرلعیل

3/8

3/2

بیزيل

3/8

3/3

پیترلل

3/9

3/1

ریششاسي

4/0

3/4

ریه جنوبي

4/0

3/2

اسریاعیل

4/0

3/4

عملن

4/0

3/4

انر یس

4/1

3/3

دانملوک

4/2

3/4

ه ند

4/4

3/5

نیوزي ند

4/8

3/8

طیلنری

3/8

3/3

0/4

0/2

انحیاف طهیلو

دوره   19شماره   1بهار 1396
65

علی صادقی سفیدمزگی ،محمود زارع بیدكی ،نرگس شیروانی بروجنی ،شهرام درزی الریجانی

نرليج نشلن طيدهند طينلديی طینلنری دوصند چیبني ش

دوصد چیبي شیی× جليزه ويلعي هی گیم چیبي شیی × )10؛

پليم دو رشووهل طوود بیوسني بنم تیتینب  3/8ش

دوصند پنیشت ی شنیی ×

پیشتی

 3/3دوصد اسنت .تهیين

 ،Pاوز

شنیی پلينم اسنرلنداود دو اينیان

ويلعي پیشت ی شنیی

جليزه ويلعي هی گیم پیشت ی شیی × )10؛  ،Vاوز

طشننلبم زيمیننلشه بننوده ش فلصن م زيننلد بننل طیننلنری هننل

وينلعي

هی ری وگیم حلطل شیی رم بهنوان يک طيداو ثلبنت دو نظنی

بی اعم ي داود .اي طيلديی حداقل طمک است دو تلب نرلن

گیفرم طيشود؛  ،HQاوز

ويلعي جليزه يل جیيمم احرمنلعي

بم دعیل تنش حیاوتي ش يل دو گلشداو هل بنزوگ صننهري

است رم بی ح ب رال

ریفي شیی از نظی بنلو طیکیشبني،

رشوو رم وروود توعید بلاليي داوند ،نيض طيشود[ .]4شقري

س ولهل سوطلتیک ،دطل شیی يل هی ننوع تخ ن

نظننلم قیمننتگننیاو شننیی بننی طینننل حجننم توعینند بلشنند،

طيشود .دو اي وش

تهجب شو نی ت رم داطداوان انریزه چنداني بیا افنزايش

شیی وا تشکیل طيدهند.

تهینی

قیمتگیاو  ،F + P + Vقیمت پليم

ریفیت تیرییلت شیی از خود نشنلن دهنند .طالعهنلت وشنند
تریییات توعیند شنیی ش تیریینلت ن دو گلشهنل ه شنرلي

 .2تدوین جوایز و جرایم برای كیفیت بهداشتی شیر بتر

ايیان نیز اي طوضوع وا تليید طي رند [ 2ش .]3

مبنای واقعیت های موجود

بننیا بننیشن وفننت از چننلعشهننل طوجننود طننيتننوان

بیا اي طنظوو طيتوان شیی خلم وا از نظی ریفیت بهداشري

واهکلوهل زيی وا پیشنهلد نمود:

طوود نظی يهني بلو طیکیشبني ،سن ولهنل سنوطلتیک ش ينل
دطل شیی بم سم رال

 .1راه اندازی یک نظام جدید قیمتتگتذاری مبتنتی بتر

نمود .دو طیح م ش بی طینل

كیفیت

ا

بیا اي طنظوو دو طیح م اشل الزم اسنت ریفینت شنیی وا
تهیي

بهداشري ،ریفیت تیرییلت ش تخ

رید .ریفینت

ينل جیيمنم نرنیدد .پننج

دوصد از رل شیی خلم دويلفري ،بم عنوان شنییطمرلز دوجنم
بند شده ش پلداشي طهلدل بل  1-3دوصد قیمت پلينم شنیی

تهداد رل بلرری هل ،شملو سن ولهنل سنوطلتیک ش دطنل

وا دويلفت نمليد 15 .دوصد بلقیملنده بم عنوان شنیی دوجنم

شیی طيبلشد .طنظوو از ریفینت تیریینلت ،طنزه شنیی يهنني

دش ،طشمول دويلفت جیيمم ا طهلدل بل دش تل پننج دوصند

طيلديی چیبي ،پیشت ی ش طواد جلطد طيبلشند .افنزشدن ب،

قیمت پليم شیی شود.

نمک ،طواد نرهداونده ،نري بیوتینک ش فالتور نی جنزء
تخ فلت طح وب طيشود .بی اي طینل ش دو طیح نم بهند

 .3اجرای طرح پرداخت مبتنی بر كیفیت

طيتوان بل اسنرفلده وابانم ر ني وابانم  )1زينی بهنل هنی

دو عمل ،ترییی نظلم فه ي قیمتگیاو شیی خلم دو رشنوو

ری وگیم شیی وا تهیی رید:

بم دعیل قوانی ش طيیاوت طوجود طمک اسنت بنل چنلعش-

MP = F + P + V +HQ

هليي وش بم وش بلشد .از اي وش الزم است تریییات تدويجي

رننم دو واباننم  ،MPقیمننت پیداخننت شننده بننیا هننی
ری وگیم شیی بی ح ب ويلل؛  ،Fاوز

سرلنم هنل تندشي نمنود رنم  85دوصند از شنیی خنلم

دوجم يک بوده تل طشمول پلدا

بهداشري يل بم عیلوت ديری اطنینت غنیايي شنلطل تنلزگي،

وابام )1

نلعیز داده هل شاقهي بم گوننم

دويلفري از نظی ریفیت بهداشري طوود نظی ،شیی اسرلنداود يل

نمود .بیا طثلل طي توان ن وا دو سم بخش ریفیت
هل تهیي

طمرلز ،دوجم يک ش دش دسرم بنند

ش دو چند طیح م انجلم شود .دو اي واسرل ،اعرملد سنلز ش

وينلعي چیبني شنیی

طوز

داطداوان جهت پیيی
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از طنیف ديرنی طنلدگي رلوخلننمهنل عینني جهنت تهینم

.2

تجهیزات ش اطکلنلت زطليشرلهي طيتواند نيش ر یند دو

رزم کبیر م ،نجاتی جوارمی الف ،مرادی شهر بابک م،
رشیدی الف و صیاد نژاد م ب ( )1388برآورد روند

طوفيیت اي طید داشرم بلشد .بیا حل طشکالت احرملعي

ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران .مجله

الزم است يک رمیرم سیلستگیاو ش نلظی طرشکل از تنلًطی

علوم دامی ایران.7-11 :)1( 40 .

رنندگلن نهلدههل داطي ،پیش دهنندگلن گلشهنل شنیی ،
.3

توعیدرنندگلن فی شودههل عیني ،توزيع رننندگلن ،دشعنت ش

صاحب هنر م ،مرادی شهر بابک م ،میرائی اشتیانی
س ر و صیاد نژاد م ب ( )1389برآورد روند ژنتیکی

طج س تشکیل شود.
طهمریي شظیفم اين رمیرنم طني توانند اوز

صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تأثیرگذار بر آن

گنیاو

چیبي ش پیشت ی شیی بلشد؛ بیا اي طنظوو الزم اسنت دو

در گاوهای هلشتاین ایران .مجله علوم دامی ایران42 .

شیاي بلزاو وقلبت زاد ،ش طرنلسب بل عیضم ش تيلضل ،ش بی

(.173-184 :)2

قیمت طهمریي ش پیطصیف تیي نهلدههل داطي دو

Ahangaran H, Ghorbani GR, Khorvash M,

اسل

توعینند شننیی خننلم جننو ،ذوت ،سننويل ،يونجننم ش  )...يننل

Sadeghi-Sefidmazgi A and Beyranvand H
(2013) Heat stress effects during different

فی شودههل عیني ریه ،پنیی ،شیی خشک ،پودو ب پنینی ش

seasons on milk production in dairy cattle of

هی شاحند چیبني ش پنیشت ی شنیی وا طشنخص

Isfahan.

 ،)...اوز

International
Natural

نمود .از طهمرنیي طزينت طنید پیشننهلد  ،طنيتنوان بنم

2nd

and

Proceeding
on

Agriculture

4.

Conference
Resources.

انهالف پیيی ش خود تنظیمي طرنلسب بل ترییی قیمتهنل ش
CDC (2016) Canadian Dairy Commission

اسرفلده از طهلدالت ويلضني بنم جنل قیمنتگنیاو هنل
بخشنلطما اشلوه رید .از شظلي

https://www.cdc-

ديری اي رمیرم طيتنوان

at

Available

CDC/index-eng.php?id=3811

[Online].
ccl.gc.ca

بم تدشي سیلستهل شاوداتي ش تهیفم ،ش انرخلب يک ی

(accessed 5 July 2016).

اشنلوه نمنود .اين

Dekkers JCM (2003) Design and economics of

رلال عیني بیا شوشد بم بنلزاو بنوو

اقداطلت طي تواند بم ايجلد تنوازن ش فضنل اطن دو بنلزاو

State

Iowa

6.

animal

University, Iowa, USA.

ر ب ش رلو رمک نمليد .از طیف ديری بل شنفلفسنلز ش
وسیدن بم قیمتهل شاقهي ،طیزان پیيی

strategies.

breeding

5.

طید توس ذ

Esmaeili M, Khorvash M, Ghorbani GR,

7.

Nasrollahi SM and Saebi M (2016) Variation of
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Abstract
Objective of this study was to investigate milk production cost, milk sale price and pricing system of Iran
in comparison with other countries. To do this, production data and economic information gathered by
news and information technology of Iranian poultry and livestock industries (ITPNews), Animal
Breeding Center of Iran, Iranian National Standards Organization, Iran Dairy Industries Society,
International Dairy Federation and International Farm Comparison Network (IFCN) Dairy in 2015, were
used. Ignoring milk protein, somatic cell count and temperature as well as occasional and inappropriate
payment for milk fat and total bacterial count along with low base levels for standard milk fat (3.2) and
protein (3.0) percentages comparing with international averages ( 3.8 % fat and 3.3% protein) were the
main drawbacks of Iran current milk payment system. The results showed that because of paying less
attention to the quality, the difference in raw milk payment price was about US$ 0.04. However, it was
roughly US$ 0.07 higher that the IFCN milk price indicator. Nevertheless, the IFCN milk to feed price
ratio showed that Iran dairy farms similar to international ones were not in a sustainable situation. Finally,
to solve the issues, a (compositional and hygienic quality based milk payment system has been
presented. Results obtained in the study can be useful to improve interactions between dairy farmers and
factories.
Keywords: Cost, Fat, Hygiene, Milk, Price, Protein.

.

Email: Sadeghism@cc.iut.ac.ir

