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World milk output reached 811 million tones in 2017, 1.4 percent

higher than in 2016. Across geographic regions, milk output

expanded in Asia, the Americas and Europe; stagnated in Africa;

and declined in Oceania.

811مرزاز2016سالبهنسبترشددرصدی%1.5رکوردثبتباجهانسراسردر2017سالدرشیردریافتمجموع

رکودباکهحالیدرگردیدهگزارشاروپاوامریکا،آسیادریافتهافزایشحجمبیشترین،میانایندر.گذشتتنمیلیون

بالکبصورتجهانسراسردرکرهتنهزار829مقدار2017سالطی.استگردیدهروبرواقیانوسیهدرکاهشوآفریقادر

جهانیمصرفالگویمیزاندردرحالیکهاستداشتهکاهش%12حدوددرآنازقبلسالبهنسبتکهگردیدهجابجا

شگرایومحصولاینسودآوریازنشانامرکههستیمجهاندرکرهبهنسبتکنندگانمصرفگرایشافزایششاهد

.میباشدآنوابستگیکاهشوآنتأمینبهنسبتکشورها

World-Wide
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In Africa, milk output was estimated at 45.7 million tones, almost unchanged from 2016, with higher outputs

in South Africa, Algeria and Tunisia largely offset by lower production in Sudan, Ethiopia, Somalia and

Tanzania.

Africa

میلیون45.7باکهایگونهبهگردیدروبرورکودباافریقادرشیردریافتگذشتهسالطی

،اتیوپی،سودانکشورهایبینایندرواستنداشتهتغییری2018بهنسبت2017درتن

محصوالتمسویکحدودکهنکتهاینذکربا.اندداشتهراکاهشبیشترینتانزانیاوسومالی

ورهایکشرا-آفریقابزرگصحرایجنوبیقسمت–ساحاراسابساکنینمصرفموردلبنی

تأمینهذنجیرجغرافیاییوابستگیدرمیتوانرارکوداینعلت.میکنندتأمینقارهشرق

.استنشدهرصدعارضهاینرفعجهتدرجامعیومشخصبرنامههیچطرفیاز.دانست
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Oceania

In Oceania, milk output declined by 2.9 percent in 2017 to 30.7 million

tones. In Australia, milk output continued to suffer from dry weather that

affected pasturelands in some highly productive dairying regions;

however, the dairy herd was in recovery. New Zealand’s 2017 milk output

declined by 1.1 percent to 21.3 million, as a result of an unfavorable

weather that went from being cold, wet to occasionally dry.

را2016سالبهنسبتکاهش%3حدودبابرابرتنمیلیون30.7برابرمجموعاًشیردریافتمیزان؛اقیانوسیهمنطقهدر

Globalزمینشدنگرمپدیدهتأثیرکاهشایندلیلعمدهوکردتجربه warmingبرخشکاقلیمیوضعیتبروزو

جهتحکمرانیسیستممدیریتباجدیدیتمهیداتاینرواز.استگردیدهگزارشسرزمیناینمرغزارهایمهمترین

.استگردیدهاتخاذپیشگیرانهرویکردباوهواییوآبوضعیتتشدیدبرموثرعواملکنترل

معاونت بازاریابی و هماهنگی توزیع و فروش صنایع شیر ایران



South America

In South America, milk 

output rose by 2.7 

percent to 61.8 million 

tones in 2017. Most of 

the main milk-producing 

countries (Brazil, 

Colombia and Peru) 

reported higher milk 

volumes. In Brazil, the 

strongest support to 

milk output expansion 

came from increased 

milk productivity, while 

the dairy herd stabilized 

at about 40 million. A 

rise in internal demand.

مدتمیانهایبرنامهموفقاجرایبدلیل؛التینامریکایدر

زانکشاوربانکیوامهایوضعیتساماندهیبهنسبتهادولت

مداریدامکانیزهسیستمنوسازیهدفباکهآرژانتینوبرزیل

ردیگطرفازوطرف،یکازپذیرفتصورتآنسازیبهینهو

ایجادوایرسانهیکپارچهمدیریتباتقاضاکششایجاد

ودو%2.7رشدشاهددامی،هایفرآوردهوارداتمحدودیتهای

اشیممیبگذشتهسالبهنسبتشیردریافتدرصدیدهمهفت

بهشودمیبینیپیشمذکوریکپارچهکمپینادامهصورتدرکه

.دهدادامهآتیسالطیخودرشد
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Canada

In Canada, milk output expanded, supported by higher production quotas allocated to provinces by the

government under its managed production system as demand for milkfat from milk processors rose. In

Central America, milk output increased by 1.1 percent to 17.6 million tones. Mexico, the largest milk producer

in Central America, continued to add more genetically improved animals and use better feed management

practices, but the biggest thrust came from increased demand for fluid milk from the processing industry.

بریمبنفدرالدولتاستانیسیاستگذاریهایلطفبه؛کانادادر

میزان،اتلبنیچربیمدیریتبرتمرکزبااستانیتولیداتازحمایت

نامهبرنیزمکزیکومرکزیامریکایدر.یافتارتقاءشیردریافت

دایجابهمراهدامتغذیهبهبودنیزودامشیرینژادهایارتقاءهای

17.6بهدرصدی%1.1رشدایجادباعثشیرمصرفدرتقاضاکشش

.گردیدمنتجشیردریافتتنمیلیون
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EU

Europe’s milk output increased by 1.3 percent to 224

million tones. In the EU, a small increase in milk

productivity per animal enabled milk output to be

positive while the EU-wide phosphate reduction plan

led to some reductions in the number of dairy cows.

Milk output in the Russian Federation increased, as

dairy farming became profitable for the first time in

several years, supported by higher investment as

well as farm consolidation and improvements in farm

management practices.

2017سالطیواستافزایشبهروآرامیبهشیردریافتترند؛اروپادر

تثبراشیردریافتلیترمیلیون224ودیدبخودرادرصدی%1.3رشد

رانهسارتقاءسیاستگذاریتأثیررشداینعاملبیشترینکهنمود

یحتمیتوانستافزایشاینواستبودهدامهرازایبهشیردریافت

اسرسردرفسفاتمصرفکاهشبرنامهدرصورتیکهباشد%1.3ازبیشتر

.ردیدگقارهایندر"گاو"دامتعدادکاهشبرمستقیمتأثیرعاملاروپا

رویسالهاازبعدبارنخستینبرایصنعتیدامداریروسیهدراما

ولتیدوسیعگذارینهایسرمایهبواسطهامراینکهدیدبخودسودمندی

یطوسیعسرزمینایندرشیردریافتافزایشباعثوگردیدمیسر

.شد2017سال
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Asia
In Asia, milk output rose by 1.9 percent, principally

contributed by India and Pakistan, compensating for

declines in China and Turkey. India’s output expansion

was mainly a result of rising numbers of dairy animals,

as yields continued to rise slowly reflecting the limited

availability of quality feed and fodder, estimated at 10

percent of the national requirement. China’s milk output

declined for a second successive year, as expansions in

the large, organized sector were inadequate to

compensate for reductions in the smallholder sector.

Smallholder dairy farmers who could not cope with the

costs of relocating away from urban centers and areas

designated as environmentally sensitive

حوزهدربیشترکهبودهمراه2016سالبهنسبترشد%2باشیردریافت؛آسیادر

وچیندردریافتکاهشجبرانعاملوگردیدمحققپاکستانوهندکشورهای

دامجمعیتنسبیافزایشدرمیتوانرارشدایندلیلعمدههنددر.شدترکیه

کشورنایمشکالتازیکیهمچنانباکیفیتدامغذایبهدسترسیآنکهبادانست

واحدهایپذیریرقابتعدمدرمیتوانرادریافتکاهشدلیلچیندراما.است

عتیصنوسیعدامداریهایتوسطشیرعرضههایقیمتبامحلیدامداریهایبیشمار

رشیدریافتکاهششاهدمتوالیسالدومینبرایترکیهدر.دانستکشوراین

2014سالازراخودنزولیسیرکهدانستکشورایندامهایتعدادکاهشبدلیل

گاوداری هایازایرانآمارمرکزآمارگیرینتایجاساسبر؛ایراندر.استکردهآغاز

گزارشتنمیلیون4معادل1395سالدرمراکزاینشیرتولیدکشور؛صنعتی

2017سالدراینحالبا.نیستدسترسدر1396سالازبروزآمارواستگردیده

معادلتنهزار36به2016سالدرتنهزار51ازکشوراینبهکرهوارداتمیزان

معاونت بازاریابی و هماهنگی توزیع و فروش صنایع شیر ایران.یافتکاهش2017سالدر28%
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