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Background and Objective: Dairy product is one of the most important nutrition 

and has a great role in health. However, it is inadequate intake of this nutrient in Iran. 

This study aimed to investigate perceived benefits and barriers of dairy consumption 

among women in Tehran. 

Methods: This cross-sectional study was descriptive and analytical. The statistical 

population of this study consists of 400 women, covered by health centers in Tehran. 

The data gathering tool was a questionnaire, including three parts: Standard Dietary 

Frequency Questionnaire, Demographic Information and Standard Questionnaire related 

to perceived barriers and benefits. The data were analyzed by using Spss software and 

Spearman  ، Mann U Whitney and Kruskal_Wallis tests.  

Results: The mean age was 37 ± 11.9. The highest frequency of use was related 

to cheese. 78.1 % of women consumed enough dairy product daily. The most important 

benefit for the women was to maintain healthy bones and teeth and most important 

perceived barrier was the price of these products. There was a significant relationship 

between dairy consumption and level of education (P<0/001) and marital status 

(P<0/004). There was a positive correlation between dairy consumption and perceived 

benefits and negative correlation between dairy consumption and perceived barriers. 

Conclusion: This study showed that although the matter of prices is one of the 

major obstacles for inadequate intake of dairy products but with increasing knowledge 

and perceived benefits, women will consume more dairy products. To improve the diet 

and health, it is suggested not only to increase women's awareness about the benefits of 

consuming dairy products, but dairy products’ prices should also be considered. 
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 شهر تهران ساکنزنان  در اتیمصرف لبن ۀشددرک دیموانع و فواارزیابی 
 

 1، المیرا مسکین2، فرید زایری1، اکبر شیخانی1کبری خاجوی شجاعی ،1، اشرف پیراسته1دیناهید خل

 

 ، تهران، ایراندانشگاه شاهد ،پزشکی ۀدانشکد ،گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی .1

 ، تهران، ایراندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،پیراپزشکیگروه آمار زیستی دانشکدۀ  .2

 اطالعات مقاله  
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 اما ،ترین مواد غذایی مصرفی است که برای حفظ سالمت اهمیت داردلبنیات از مهمزمینه و هدف: 

مصرف لبنیات در  ۀشدو موانع درکدر این مطالعه فواید . است غذایی در ایران ناکافی ۀمصرف این ماد

 .شدزنان شهر تهران بررسی 

 پوشش زیر که زن 400و شد انجام تحلیلی و توصیفی ،مقطعی صورتبه مطالعه اینها: مواد و روش

 3 شامل بودی انامهپرسش اطالعات یگردآور ابزار. کردند مشارکتدر آن  ،بودند تهران یبهداشت مراکز

 ربوطم نامۀ استانداردپرسش و کیدموگراف اطالعات ات،یلبن مصرف بسامد داردنامۀ استانپرسش :قسمت

 ،اسپیرمنهمبستگی  هایو آزمون 16نسخۀ SPSS افزارنرم باها داده .شدهدرک دیفوا و موانع به

 شد. آنالیز و کروسکال والیس ویتنیـ من 

زنان  از % 1/78. را داشت مصرف بسامد بیشترینپنیر  و سال 37 ±9/11 میانگین سنی زنان ها:یافته

 ها ونظر زنان حفظ سالمت استخوان ترین فایده ازکردند. مهمروزانه سهم کافی از لبنیات مصرف می

 سطح تحصیالتبا سهم مصرف لبنیات . قیمت این محصوالت بود ،شدهترین مانع درکها و مهمدندان

)01/0> (Pهلأت یتو وضع )04/0> (P شده با سهم مصرف لبنیات فواید درک اشت.ددار معنی ۀرابط

 همبستگی منفی داشت.لبنیات شده با سهم مصرفی موانع درک مثبت وهمبستگی 

اما با  ،اگرچه قیمت از موانع مهم مصرف ناکافی لبنیات است این مطالعه نشان داد که: گیرینتیجه

 شنهادیپ ییغذا یالگو یارتقا یبرا .کنندزنان لبنیات بیشتری مصرف می شده،افزایش دانش و فواید درک

 زین یبنل محصوالت متیقبه  بلکه ؛ابدی شیافزا اتیلبن مصرف دیفوابارۀ در زنان یآگاه فقط نه شودیم

 .شود توجه

 شده، زناندرک شده، فوایدمصرف لبنیات، موانع درککلمات کلیدی: 

 

 محفوظ است.آموزش بهداشت و ارتقای سالمت مجله برای این مقاله  و استفاده علمی از نشر حق چاپ، :© رایتکپی

 :مسئول ۀنویسند
 کبری خاجوی شجاعی

 ۀدانشکد ی،اجتماع یگروه بهداشت و پزشک

 یراندانشگاه شاهد، تهران، ا ی،پزشک

 021-51212616  تلفن:
 

:پست الکترونیک
prskhajavi@yahoo.com 

 
 

این مقاله، کد  دانلودبرای 
زیر را با موبایل خود اسکن 

 کنید. 

 

 مهمقد 
ها ماریبیابتال به  کنندۀ مهمو اصالح کنندهتغذیه تعیین

مثبت و منفی  اتثیرأدر طول زندگی از ت زیادی است. شواهد

. رژیم غذایی سالم (1) کندرژیم غذایی بر سالمت حمایت می

جمله چاقی،  های مزمن ازریهای کاهش بیمایکی از اولویت

 ۀ. در دو ده(2)است  های قلبی و عروقی و سرطاندیابت، بیماری

 ۀش تغذیرو تاثیرکید بیشتری بر أاخیر مطالعات علوم پزشکی ت

ته اختالالت سالمتی داش ها وافراد بر بروز یا پیشگیری از بیماری

طور مستقیم یا غیرمستقیم  است. نتایج تحقیقات همواره به

 ، عروقیـ ثیر تغذیه در بروز اختالالت قلبی أداللت بر ت

. (3) های مزمن دارددرمجموع بیماری متابولیکی و هایبیماری

اقتصادی بسیار  ـ ویژه برای جمعیت محروم اجتماعیاین امر به

یم رژ ،مهم است که نسبت به گروه اجتماعی و اقتصادی باالتر

خطر ابتال به معرض بیشتر در و کمتری دارند غذایی سالم 

توان به ها میاین بیماری ۀجمل .  از(4ـ6) هستندبیماری 

-ای بههای اخیر روند افزایندهاستئوپروز اشاره کرد که در سال

صحیح و مناسب از  ۀمین تغذیأ. ت(7) ویژه در زنان داشته است

اینکه زنان و بانوان  . با(8) شودارکان مهم سالمتی محسوب می

ل دالیولی به ؛و سالمت خانواده نقش اساسی دارند غذا ۀدر تهی

 هوشییژپ علمیفصلنامۀ  
 

 1397بهار 

8 
www.journal.ihepsa.ir 

شت هو ارتقاآموز ۀ پژوهشیمقال سالمت  یش بهدا
 اریان
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ی آنها امختلف فرهنگی، اجتماعی و فیزیولوژیک، سالمت تغذیه

. زنان و دختران (9) قرار دارد ایدر معرض خطرهای ویژه

ل و مشکالت ئهای جامعه  در برابر مساپذیرترین گروهآسیب

ضای اع ۀیای هستند و توجه به سالمت آنها بر سالمت کلتغذیه

جمله در  . عوامل بسیاری، از(2) گذاردثیر میأخانواده نیز ت

دسترس بودن و پذیرش فرهنگی غذاهای سالم از موانع مطرح 

تغییر در سبک زندگی و  .(10) ترویج رژیم غذایی سالم است

و دریافت مواد غذایی و  هاثیر آن بر احتیاجأرفتارهای غذایی و ت

های رنامهارداری، شیردهی، بب مثل مسائلیسوی دیگر  از

-های ورزشی موجبات آسیبفعالیت و کاهش وزن ،رژیمی

 . (11،12) کندپذیری زنان را فراهم می

 که برای سالمت دارندشیر و لبنیات ترکیبات متعددی 

عنوان یک منبع ضروری هستند. با وجود مزایای لبنیات به

هنوز کمتر میزان مصرف آن  ،هااز پروتئین و ریزمغذی سرشار

اند نشان داده هابررسی .(13ـ16) از مقادیر توصیه شده است

در سال بالغ  سهم در روز، 4تا  3که با افزایش مصرف لبنیات به 

 دشوجویی میسالمتی صرفه هایمیلیون دالر در هزینه 14بر 

سبب کاهش خطر  فقطلبنیات  . همچنین مصرف شیر و(17)

علت وجود موادی از قبیل کلسیم، بهبلکه  شود؛میناستئوپروز 

از برخی  ،محیط باکتریایی، اسفنگولیپیدها و سایر مواد

ها ازجمله سرطان پستان، کولون و پروستات جلوگیری بدخیمی

. همچنین کنترل وزن، کاهش بروز عالئم پیش از (18) کندمی

های ادراری از دیگر آثار سالمتی مصرف قاعدگی و عفونت

 .(19ـ21)هستند لبنیات 

ا هضرورت مصرف لبنیات، بررسی رغم تمام فواید وعلی

د که مقدار مصرف و دریافت لبنیات در ایران بسیار ندهنشان می

که سهم مصرف شیر و لبنیات در غذای طوریهب ؛کم است

که به ازای هر نفر در معنییندب است. %10خانوارهای ایرانی 

دیگر  عبارتهد. بشوگرم لبنیات مصرف می 38روز حدود 

 3سهم در مقایسه با  7/0های آن شیر و فرآورده ۀمصرف روزان

یر تغی ز بهنیاکه در الگوی مصرف است شده سهم توصیه 4 تا

مصرف نیم روزانه . متخصصان تغذیه برای هر فرد (24)دارد 

گرم پنیر را توصیه  25ـ30گرم ماست و  200لیتر شیر مایع، 

 28های شیری حدود یزان فرآوردهکه با مصرف این م اندکرده

 دارد،بدن نیاز  که یگرم از کلسیممیلی 800گرم پروتئین و 

  .(23) دشومین میأت

 

اند عوامل مثبت و منفی در این رفتار مطالعات نشان داده

توان به دوست نداشتن جمله می آن د که ازنغذایی دخالت دار

گران بودن الکتوز موجود در شیر، نکردن طعم شیر، تحمل 

دن عروقی و چاق شـ  های قلبیلبنیات و ترس از ابتال به بیماری

در مطالعات  .(14)کرد علت چربی موجود در لبنیات اشاره به

نشان داده شده که متعاقب عواملی از قبیل افزایش درآمد، 

آگاهی افراد از فواید لبنیات، کاهش نرخ  افزایش تحصیالت و

ش مصرف لبنیات در جمعیت دیده افزای ،لبنیات و شهرنشینی

 . (24، 25) شودمی

ریزی برای تغییر رفتار در آموزش بهداشت منظور برنامهبه

ها و الگوهای مختلفی وجود دارند سطح سالمت، نظریهی و ارتقا

را این الگو  .(25،26) ای استکه یکی از آنها الگوی بین نظریه

یمرژیم غذایی  های شناسایی تغییر درعنوان یکی از روشبه

 .(27) است شدهاستفاده  از آنکه در این تحقیق نیز شناسند 

که تغییر رفتار است،  ؛. ساختار اولداردساختار اصلی  4این الگو 

عد زمان که بُ استساختار مرکزی الگو بوده و تنها ساختاری 

یک رفتار  ۀگیری در زمینشود. تعادل تصمیمشامل آن می

زایا و معایب برای تغییر رفتار فرد اشاره خاص به اهمیت نسبی م

تر دارد. هرچه درک فرد از مزایا و معایب تغییر یک رفتار دقیق

تر باشد و هرچه تعداد مزایا نسبت به معایب افزایش قیعم و

 .(28) یابد، احتمال وقوع تغییر در آن رفتار افزایش خواهد یافت

ته و شکل گرف گیریالگوی تعارض در تصمیم ۀپایاین سازه بر

تمرکز آن بر اهمیت ادراک مثبت )مزایا( و منفی )معایب( فرد 

نتایج رفتار یا تغییر رفتارش است. در این سازه فرض بر  بارۀدر

ه مگر آنکه ب؛ آن است که یک فرد رفتارش را تغییر نخواهد داد

 . (29) دشوادراک برتری مزایا بر معایب نایل 

 ۀدشصرف مقادیر توصیهبررسی آمادگی م برایاین الگو 

ه بلبنیات و مراحل تغییر مصرف لبنیات در کشورهای دیگر نیز 

 برایای . در این مطالعه نیز مدل بین نظریه(8)رود کار می

مصرف لبنیات در زنان استفاده  ۀشدموانع درک بررسی فواید و

 است. شده

ای و دسترسی های فرهنگی تغذیهبا توجه به تفاوت

در این مطالعه فواید و  ،العات مشابه در ایرانبه مطنداشتن 

مصرف لبنیات در زنان شهر تهران بررسی  ۀشدموانع درک

علل مصرف ناکافی لبنیات  بارۀتا اطالعات الزم در ،دشخواهد 

 الگوی رژیم غذایی وی ریزی برای ارتقابرنامه منظوربهدر زنان 

 د.شوسالمت در آنان تکمیل ی دنبال آن ارتقابه
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 وش بررسیر

نفر از  400 ویر ،تحلیلی ـمقطعی توصیفی  ۀاین مطالع

 94-95در سال کننده به واحدهای مراقبت از زنان زنان مراجعه

 : از فرمولبا استفاده حجم نمونه  انجام شد.

  n = 

 برای برآورد شد. ) d،5/0=q ،5/0=p=5/0) با احتساب

قسمت  3ای مشتمل بر نامهآوری اطالعات از پرسشجمع

بسامد مصرف  بارۀال درؤس 15شامل  ؛استفاده شد: قسمت اول

 فواید و دربارۀال ؤس 13شامل  ؛مواد لبنی، قسمت دوم هر یک از

مربوط به اطالعات  ؛مصرف لبنیات و قسمت سوم ۀشدموانع درک

هل، شغل و وضعیت أدموگرافیک فرد از قبیل سن، وضعیت ت

 ۀنامبنیات پرسشتحصیلی بود. برای تعیین وضعیت مصرف ل

 Food Frequency) غذایی  مصرف استاندارد بسامد

questionnaire = FFQ) از  پایایی آن که اعتبار و به کار رفت

نگر گروهی آیندهو همکاران برای مطالعۀ هم  Mirmiranسوی 

( در سال (Tehran Lipid and Glucose studyقند و لیپید تهران 

نامۀ امه خود بر پایۀ پرسشناین پرسش. محاسبه شد 1378

Willett (30) طراحی و براساس اقالم غذایی ایرانی تعدیل شد .

صرف م ۀشدهیتوص یهاسهم براساس اتیمصرف لبن مقدارسپس 

سهم  3. مصرف کمتر از (31) دش نییبشقاب من تع یدر راهنما

 نظر گرفته شد.  مصرف ناکافی در ،در روز

 دأییت آن ییایپا و اعتبار کهاستاندارد  ۀنامبراساس پرسش

د شمصرف لبنیات بررسی  ۀشدموانع و فواید درک ،است شده

 ۀبا گزین ای،گزینه پنجاالت براساس طیف لیکرت ؤس .(32)

 5با امتیاز  "خیلی مهم است"تا  1با امتیاز  "اصالً مهم نیست"

سنجش روایی و و نامه پرسشبومی کردن  برایطراحی شد. 

 از کمیتۀ خبرگان کسب نظر ومقدماتی  ۀالع، طی مطآن پایایی

 واست تشکیل شده  ن تغذیه و آموزش سالمتمتخصصا که از

ۀ نیمهصورت مصاحبنفر از زنان به سؤاالت )به 10پاسخگویی 

 ییمحتواصوری و و روایی  انجام شده( اصالحات الزم ساختاری

ز نفر ا 40 از سویآن نامه با تکمیل پایایی پرسش .شدتائید آن 

سپس با ، کنندگان به یک مرکز بهداشتی درمانیمراجعه

 ضریب ۀگویی مجدد همان زنان بعد از یک هفته و محاسبپاسخ

برای مقیاس  7/0شده و برای مقیاس منافع درک 8/0 همبستگی

 منافعسؤال  7نامۀ نهایی شامل شد. پرسشیید أت شدهموانع درک

سؤال موانع  5و  7 ازیامتو حداقل  35 ازیامته با حداکثر شددرک

 .بود 5 ازیامت حداقل و 25 ازیامت حداکثر باشده درک

کننده به واحدهای زنان مراجعه ه شده،مطالعۀ جامع

ها با روش نمونهنامهپرسش .مراقبت زنان در شهر تهران بودند

و  ندکننده قرار گرفتدسترس در اختیار زنان مراجعه گیری در

باردار یا  ،. معیار ورود به مطالعهدنآوری شدپس از تکمیل جمع

شیرده نبودن، نداشتن حساسیت به لبنیات و نداشتن رژیم غذایی 

 خاص بود. 

کافی  اطالعاتقبل از اجرای برنامه اخالق در پژوهش: 

، در اختیار افراد قرار اهداف و مراحل پژوهش ۀمطالع ۀدر زمین

یل اهایی که تمخانم شد. کسبو رضایت شفاهی آنان  گرفت

رکت شبر  . همچنین نشدندپرسشگری  ،به همکاری نداشتند

داوطلبانه در طرح و محرمانه بودن اطالعات نزد پژوهشگر 

صورت داوطلبانه در این طرح افراد مجاز بودند به شد. تأکید

همکاری از تحقیق  ۀصورت انصراف از ادام شرکت کنند و در

وبۀ کمیتۀ کد مص نامه را کامل نکنند(.خارج شوند )پرسش

 IRهای پزشکی دانشگاه شاهد: اخالق در پژوهش

Shahed.REC.1394.282 است. 

 SPSSافزار ها وارد نرمداده ،آوری اطالعاتپس از جمع

در قسمت توصیفی از تعداد، درصد، میانگین، . ندشد 16 ۀنسخ

انحراف معیار و بیشترین و کمترین مقدار و در قسمت تحلیلی 

 با استفاده از تست نرمال بودن متغیرها مطالعه پس از تعیین

 دو و همبستگیبا کمک آزمون کایو اسمیرونوف ـ  کولموگروف

نجام اهای من ویتنی و کروسکال والیس تحلیل ، آزموناسپیرمن

 .شد

 هایافته
مرکز بهداشتی درمانی  5زن از  400در این مطالعه 

 ۀنامپرسش 400 ،شدهتوزیع ۀنامپرسش 415. از شدندبررسی 

و بود سال  37 ±9/11 دست آمد. میانگین سنی زنانبه کامل 

سال داشت. بیش  78ترین آنها سال و مسن 18ترین فرد جوان

دار بودند و تحصیالت دیپلم ( خانه%3/69از نیمی از زنان )

( داشتند. توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک زنان در 6/38%)

 آمده است. 1جدول

لبنیات روز  در طول (%8/21) از زناننفر  87طورکلی به

کردند. از نظر بسامد مصرف لبنیات در زنان کافی مصرف نمی

کمترین مقدارمصرف در کننده برحسب روز در هفته، شرکت

بستنی و بیشترین مقدار مصرف در  هفته مربوط به کشک و

بار در  1ـ3هفته مربوط به ماست و پنیر بود. مصرف شیر ودوغ 

 د.هفته گزارش ش
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 کننده به واحدهای مراقبت زنان شهر تهران برحسب سهم مصرفی لبنیاتتوزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک زنان مراجعه.1جدول

 سهم 3کمتر از  بیشتر سهم و 3 جمع 

 متغیر بندیطبقه

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد 

001/0 P<* 

1/23 

6/38 

3/38 

93 

154 

153 

6/62 

7/81 

7/83 

57 

125 

128 

4/37 

3/18 

3/16 

34 

28 

25 

 زیر دیپلم

 دیپلم

 از دیپلم باالتر

سطح 

 تحصیالت

001/0 P<* 

3/23 

9/71 

8/4 

93 

287 

20 

6/80 

3/79 

4/47 

75 

228 

10 

4/19 

7/20 

6/52 

18 

59 

10 

 مجرد

 هلأمت

 بیوه یا مطلقه

 هلأت

 
25/69 

75/30 

198 

199 

3/75 

9/80 

149 

161 

7/24 

1/19 

49 

38 

 دارخانه

 شاغل
 شغل

 تست مجذور کای  

 

 کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهرانزنان مراجعه توزیع فراوانی بسامد مصرف لبنیاتِ .2جدول

 تکرار مصرف در هفته کندمصرف نمی روز 1-3 روز 4-6 هر روز

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد لبنیات

 شیر 119 8/29 171 8/42 49 2/12 61 2/15

 ماست 28 7 118 5/29 83 8/20 171 8/42

 پنیر 21 0/5 92 1/23 82 6/20 205 4/51

 کشک 247 8/61 148 37 0 0 5 2/1

 بستنی 241 2/60 131 8/32 24 6 4 1

 دوغ 124 1/31 197 4/49 45 3/11 34 3/8

 

تیب )به تر چربی بودنوع شیر و ماست مصرفی اغلب کم

نفر  341( دوغ گازدار و %8/13) نفر 55(. %8/39و  7/48%

شغل  بین سن و کردند.( دوغ بدون گاز مصرف می2/85%)

  ،داری یافت نشدآماری معنی ۀسهم مصرف لبنیات رابط با

که با افزایش سطح تحصیالت، سهم مصرف لبنیات  حالی در

تحصیالت باالتر  بازنان  %7/83که  طوریهب ؛یافتافزایش می

ر کردند. دسهم و بیشتر لبنیات مصرف می 3زانه از دیپلم، رو

مقدار  همانزنان با تحصیالت زیر دیپلم  %6/62مقابل 

بین  (. همچنینP<001/0) کردنددریافت می لبنیات

ل لبنیات مصرفی زنان ارتباط معنیهل و سهم کأوضعیت ت

بیشترین افرادی که لبنیات کافی مصرف  .دار وجود داشت

 از یمیکه کمتر از نیدرحال ؛(%6/80ند )مجرد بود ،کردندمی

 دکردن( میزان کافی از لبنیات مصرف می%4/47) مطلقه زنان

(004/0>P.) 

مصرف،  ۀشددر رابطه با سؤاالت مربوط به فواید درک

ات به لبنی" ۀمربوط به گزین "مهم نیست"بیشترین پاسخ 

( و بیشترین مجموع %8/16) "کندکنترل وزن من کمک می

مربوط به  "مهم است"و  "خیلی مهم است"پاسخ  امتیاز

های محکمها و دندانشتن استخوانلبنیات برای دا "ۀ گزین

با مصرف لبنیات "( و %7/85) "کندتر به من کمک می

( بود. %3/82) "مین خواهم کردأسالمت خود را در آینده ت

آمده است.  3ال در جدولؤها به هر سدرصد پاسخ تعداد و

 ± 51/4مصرف لبنیات  ۀشدتیاز فواید درکمیانگین ام

 بود. 30/23
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 کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهرانمصرف لبنیات در زنان مراجعه ۀشدتوزیع فراوانی پاسخ به سؤاالت فواید درک .3جدول

العاده مهم فوق

 است
 سؤاالت اهمیت مهم نیست کمی مهم است مهم استبه نسبت  خیلی مهم است

 د درک شدهفوای
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

5/43 174 2/42 169 5/9 38 3 12 8/1 7 
دندان  لبنیات برای داشتن استخوان و

 .کندتر به من کمک میمحکم

5/43 174 9/38 155 11 44 2/3 13 4/3 14 
 با مصرف لبنیات سالمت خود را در

 .مین خواهم کردأآینده ت

8/38 155 6/35 142 8/16 67 5 20 8/3 15 
اگر لبنیات مهیا باشد من و افراد 

 .خانواده از آن مصرف خواهیم کرد

5/35 142 5/38 154 5/15 62 2/6 25 2/4 17 
کنم ماده با مصرف لبنیات احساس می

 .غذایی با ارزش مصرف کردم

1/31 124 6/40 162 17 68 3/7 29 4 17 
طی روز از سالمت  با مصرف لبنیات در

 .خود مراقبت کردم

8/15 63 8/23 95 2/27 109 5/16 66 8/16 67 
لبنیات به کنترل وزن من کمک  می

 .کند

 

در رابطه با سؤاالت مربوط به موانع مصرف، بیشترین 

رد د ،مصرف لبنیات" ۀمربوط به گزین "مهم نیست"پاسخ 

ن پاسخ ( و بیشتری%5/82) "کندبیشتر میرا من  مفاصل ِ

قیمت "ۀ مربوط به گزین "مهم است"و  "خیلی مهم است"

( %5/35) "شودهای زندگی میلبنیات موجب افزایش هزینه

 "شومدرد میمصرف لبنیات دچار نفخ و دل با"و بعد از آن 

مصرف لبنیات سبب دریافت چربی و "سپس  و %9/21 با

بود. تعداد و درصد  %7/18با  "شودکلسترول اضافی می

آمده است. میانگین امتیاز  4ال در جدول ؤها به هر ساسخپ

. است 75/13 ± 75/4مصرف لبنیات  ۀشدموانع درک

همبستگی اسپیرمن نشان داد بین سهم مصرف لبنیات و 

 شده همبستگی منفی وجود داردمجموع امتیاز موانع درک

(029/0 =P ،111/0-=rب .) معنی که با افزایش مجموع  یناه

 شود.شده، سهم مصرف لبنیات کمتر میموانع درکامتیاز 

واید ف هایهمچنین بین سهم مصرف لبنیات با مجموع امتیاز

  P<001/0همبستگی مستقیم مشاهده شد ) ،شدهدرک

،211/0=r .) 

 

 مانی شهر تهرانکننده به مراکز بهداشتی درمصرف لبنیات در زنان مراجعه ۀشداالت موانع درکؤتوزیع فراوانی پاسخ به س .4جدول

مهم  العادهفوق

 است
 مهم نیست کمی مهم است مهم است نسبتاً خیلی مهم است

 اهمیت

 موانع درک شده

  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

16 64 5/19 78 16 64 3/15 62 1/33 132 
 هایقیمت لبنیات موجب افزایش هزینه

 .شودزندگی می

3/11 45 6/10 42 5/8 36 1/17 68 5/52 209 
درد دل مصرف لبنیات دچار نفخ و با

 .شوممی

 .به لبنیات عالقه ندارم 259 8/64 38 5/9 44 11 28 7 31 8/7

1/6 28 6/12 50 5/25 101 5/22 89 3/33 132 
دریافت چربی و  مصرف لبنیات سبب

 شودکلسترول اضافی می

 .ناخوشایندی دارد ۀلبنیات مز 236 3/59 58 6/14 38 5/9 43 8/10 25 8/5

 .لبنیات غذای بچه و آدم بیمار است 307 1/77 23 8/5 20 5/4 28 7 22 5/5

5/1 7 8/4 19 5/4 18 8/6 27 5/82 329 
مصرف لبنیات درد مفاصل را در من 

 .کندبیشتر می
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همبستگی مثبت  ،سن شده وبین امتیاز موانع درک

( ولی با افزایش سطح P ،191/0  =r< 001/0دیده شد )

کرد شده کاهش پیدا میتحصیالت امتیاز موانع درک

(001/0 >P ،171/0-=rجمع امتیاز فواید درک .) شده با

( همبستگی P= 664/0) ( و تحصیالتP= 192/0) سن

 نداشتند.

ده شویتنی نشان داد که امتیاز فواید درکـ  آزمون من

 ندارد.  یدار تفاوتنهخا شده در زنان شاغل وو موانع درک

 موانع و هایارتباط بین مجموع امتیازتعیین  برای

هل زنان از تست کروسکال أشده با وضعیت تفواید درک

 ؛(P< 001/0)  دیده شد ردامعنی ۀوالیس استفاده و رابط

شده در زنان بیوه که میانگین امتیاز  فواید درک طوریهب

 هلین بود.أکمتر از مت

 حث ب
ع موان ۀتوصیفی تحلیلی دربار ایهحاضر مطالع ۀمطالع

  مصرف لبنیات بود که نشان داد بیش از ۀشدو فواید درک

 کردند کهاز زنان سهم کافی لبنیات را مصرف می سه چهارم

مطلوبی  نسبتبه غذایی آمار  ۀبا توجه به اهمیت این ماد

و همکاران  Pour-Abdolahi ۀکه در مطالعدرصورتی است.

گروه سنی در دانشجوی دختر  271که روی  (2011)

دختران سهم کافی از  %8/25فقط  ،سال انجام داد 20ـ25

 و  Boniface ؛ اما مطالعۀ(24) کردندلبنیات مصرف می

Umberger (2012 نشان داد که طی )از افراد  %32سال  3

 شیافزا به توجه با. (33)اند مصرف شیر را افزایش داده

 ییغذا میرژ بارۀدر ایشان یآگاه مالبه احت زنان مصرفِ

 افتهی شیافزا های مختلفاز راه ریاخ یهاسال یط  مناسب

 را ادعا نیا یگاهآ شیافزا ریثأت ،گریدای عهمطال در. است

حاضر بین وضعیت  ۀ. همچنین در مطالع(9) کندیم دأییت

دیده  یدارمعنی ۀهل زنان و سهم مصرفی شیر آنها رابطأت

هل أهلین و افراد متأکه زنان مجرد بیشتر از متی طوربه ؛شد

. این کردندبیشتر از زنان مطلقه یا بیوه لبنیات مصرف می

تحصیالت  ،تر بودن مجردهاتواند مربوط به جوانموضوع می

مسئولیت  علتیا بهباالتر و آگاهی بیشترشان از فواید لبنیات، 

و  اهمیت بیشتر به سالمت خود ،خانه و زندگی در کمتر

به دستِ همچنین احتمال فراهم شدن محصوالت لبنی 

   ویژه والدین باشد.دیگر به یشخص

 مصرف سهم و سن نیب یهمبستگ حاضر ۀمطالع در

 همکاران و De Alwis ۀمطالع در که درحالی د؛نش مشاهده

Umberger (2012 ،) و  Boniface و مطالعۀ( 2011)

 شیافزا زین مصرف زانیم ،سن شیافزا با که شد مشخص

  Phillips،(2006) و همکاران Campoاما  (33،34) ابدییم

 ،نس شیافزا با که دندیرس جهینت نیا بهBriggs (1975 )و 

  Wham ۀمطالع در .(26،35)یابد می کاهش مصرف زانیم

 ریش مصرف مسن افراد که شده ذکر زین Worsley (2003)و 

 اتیلبن مصرف بر را ییغذا یهامکمل مصرف و دارند یکمتر

 به هااختالف نیارود احتمال می .(36) ندهدیم حیترج

 رد التیتحص سطحبودنِ  نییپا و یآگاه بودن کمتر علت

 مصرف شودیم سبب که باشد یاد شده جوامع مسنِ زنان

 یدردها شیافزا نیهمچن. ندانند الزم خود یبرا را اتیلبن

 لیدال از دتوانیم زین مسن افراد در هااستخوان و یمفصل

 اتیلبن که پندارندیم . سالمندانباشد یِ لبنیاتناکاف مصرف

 تمحصوال نیا مصرف از جهینت در ؛کندیم دیتشد را آنها درد

رسد اگر این مطالعه صرفاً روی نظر میبه .کنندیم یخوددار

شد، شاید این های بیشتر انجام میافراد مسن یا با نمونه

  همبستگی نشان داده می شد.

 سهم و شغل نیب یداریمعن ارتباط حاضر پژوهش در

 از شیب که یشاغل زنان نسبت اما ؛نشد دهید اتیلبن مصرف

 .ودب دارخانه زنان از شیب ،کردندیم مصرف اتیلبن سهم سه

 مصرف زانیم شاغل افراد Campo (2006) ۀمطالع در

های رسد اگر تعداد نمونهنظر می. به (35) داشتند یشتریب

 یارتباط Campoۀبود شاید همانند مطالعالعه بیشتر مط

 شد. بین شغل و مصرف دیده می معنی دار

 مصرف و التیتحص شیافزا نیب حاضر ۀمطالعدر 

 De ۀعمطال با که مد،آ دست هب یمیمستق ۀرابط ریش شترِیب

Alwis ۀمطالع ،(2011) همکاران و Campo (2006 )و 

 نیا. (34،35،37) رداد یهمخوانPadrão (2004 ) عۀمطال

 مصرف دیفوا از یآگاه شیافزا با که دهدیم نشان مطلب

 شیافزا جامعه در را مصرف مقدار توانیم یلبن محصوالت

 شده دهید زین Miller (2006 ) ۀمطالع در جهینت نیا. داد

با افزایش که های این مطالعه نشان داد یافته. (18) است

های اخیر سهم سال تحصیالت و میزان آگاهی زنان در

 .ترسیده استنی ی پذیرفاز آنان به حدسه چهارم لبنیات در 

از  چشمگیریباشد که تعداد  بیانگر آنتواند این موضوع می

 . ندهستزنان به اهمیت مصرف لبنیات واقف 

 متیق بیترتبه موانع نیترمهم حاضر ۀمطالع در

 التومحص نیا به گیعالقبی سپس و نفخ و درددل ات،یلبن
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و ( 2011) همکاران و Pour-Abdolahiکه  درحالی هستند؛

Kurajdová ( 2015و همکاران ) دوست نداشتن طعم شیر

 ۀمطالع در .دانندمیمهمترین علت مصرف ناکافی آن را 

Vakili دوم مقطع دختر 106 روی (1386) همکارانش و 

 دوست بیترتبه اتیلبن مصرف در مهم موانع یی،راهنما

 ذکر درددل و تهوع حالت مزه، و بو نبودن مطلوب نداشتن،

 نقشبه  یامطالعه در زین Phillips(1975) .  (9) است شده

 است کرده اشاره مصرفشان زانیم بر اتیلبن متیق ثرؤم

 ۀمطالع درو  (2011) همکاران و De Alwis ۀمطالع در. (26)

Wham و  Worsley(2003 )از یکی یلبن محصوالت متیق 

 زانیم هرچه کهیطوربه ؛است بوده آنها مصرف همم موانع

رفت می باالتر آن مصرف به شیگرا بود، کمتر محصول متیق

 زین ژاپن مردم یرو Campo  (2006) ۀمطالع در .(36،34)

 ثرا افراد یاقتصاد تیوضع و اتیلبن متیق که شده انیب

 که گذاردمی آنها از سوی اتیلبن مصرف زانیم بر ایعمده

 ۀمطالع؛ اما (35) دارد مطابقت حاضر ۀمطالع جیانت با

Gulliver (2001) بارۀ در ینگرانمصرف را  مانع نیمهمتر

 مصرف با یانرژ افتیدر شیافزا و ریشِ کلسترول و یچرب

 احتماال حاضر ۀمطالع با تفاوت علت کهداند می اتیلبن

ر ه در اتیلبن متیق و یشغل درآمد و یزندگ ۀنحو اختالفِ

 .(29) است عهمطال دو

 برای ۀ مصرف لبنیاتدیفا نیترمهم حاضر ۀمطالع در

 سالمت حفظ و هادندان و هااستخوان سالمت حفظ ،زنان

 (Gulliver2001 (ۀ مطالع ۀجینت با که بود ندهیآ درآنها 

فواید در افراد اطالع از  ۀ. میانگین نمر(29) داشت یهمخوان

ولت کههای با بیماریکه احتماال  ،هلین بودأبیوه کمتر از مت

آگاهی نا. درنتیجه با استسن و کمتر بودن دانش آنها مرتبط 

  .کمتر بوده استنیز میزان مصرف در این زنان  ،از فواید

 بودن یمقطع به توانیم مطالعه نیا یهاتیمحدود از

 مواد مصرف بارۀدر که مطالعات گونهنیا رایز کرد اشاره آن

  .دارند هستند، به فصل بستگی ییغذا

 گیرینتیجه
که ذکر شد بین سهم مصرفی و در این مطالعه چنان

همبستگی مستقیم و بین سهم مصرفی و  ،شدهفواید درک

با آموزش و افزایش که  همبستگی منفی دیده شد ،موانع

 هم توان به درصد باالتری از مصرف آگاهی در جامعه می

 بین سن و با توجه به این موضوع که در این مطالعه .رسید

اهمیت آموزش  ،همبستگی منفی وجود داشت ،تحصیالت

ر د. همچنین با توجه به باالتشوبرای سنین باالتر مشخص می

 ،دهشبودن میانگین مجموع امتیاز فواید نسبت به موانع درک

 رتشده آگاهد که زنان نسبت به فواید درکشومشخص می

خالت آنان د گیریشده بیشتر در تصمیمو فواید درک هستند

 دارد.

ه شدبا وجود اینکه میانگین مجموع امتیاز موانع درک

آگاهی زنان برای رفع این موانع و ی ولی ارتقا؛ کمتر بود

تواند در افزایش مصرف لبنیات ها میهمچنین کاهش قیمت

 ثر باشد.ؤم آنها از سوی

ع درکفواید و موانبارۀ با توجه به مطالعات محدود در

یات در زنان و اهمیت این موضوع، نیاز به مصرف لبن ۀشد

 تری از جامعه حستر در سطح وسیعمطالعات بیشتر و دقیق

گونه مطالعات که اینداد پیشنهاد توان میعالوه شود. بهمی

 د.ندر تمام فصول و به صورت کیفی اجرا شو

 

 سپاسگزاری
مدیران و کارکنان حوزۀ پژوهش  ازوسیله بدین

کلیۀ همکارانی که ما را در انجام این دانشکدۀ پزشکی و 

 .کنیممی تشکر تقدیر وتحقیق یاری کردند، 

 منافعدر تعارض 
 .بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

   

References 

1. Kelly JT, Reidlinger DP, Hoffmann TC, Campbell 

KL. Telehealth methods to deliver multifactorial 

dietary interventions in adults with chronic disease: a 

systematic review protocol. Systematic reviews. 

2015;4(1):185. https://doi.org/10.1186/s13643-015-

0170-8  PMC4689045 

2. Rao M, Afshin A, Singh G, Mozaffarian D. Do 

Healthier Foods or Diet Patterns Cost More Than Less 

Healthy Options? A Systematic Review and Meta-

Analysis. Am Heart Assoc; 2013.  

 
3. Rasmussen-Torvik LJ, Yatsuya H, Selvin E, Alonso 

A, Folsom AR. Demographic and cardiovascular risk 

factors modify association of fasting insulin with 

incident coronary heart disease and ischemic stroke 

(from the Atherosclerosis Risk In Communities 

Study). Am J Cardiol. 2010;105(10):1420 

https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2009.12.065 

PMid:20451688 PMCid:PMC2883917  

4. Kant AK, Graubard BI. Secular trends in the 

association of socio-economic position with self-

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
69

9/
ac

ad
pu

b.
ijh

eh
p.

6.
1.

29
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

he
ps

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 10

https://doi.org/10.1186/s13643-015-0170-8
https://doi.org/10.1186/s13643-015-0170-8
https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2009.12.065
http://dx.doi.org/10.30699/acadpub.ijhehp.6.1.29
https://journal.ihepsa.ir/article-1-679-en.html


 1397بهار ▐ 1 ۀشمار 6 دورۀ▐ فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

37 

 

reported dietary attributes and biomarkers in the US 

population: National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) 1971–1975 to 

NHANES 1999–2002. Public health nutrition. 

2007;10(2):158-67. 

https://doi.org/10.1017/S1368980007246749 

PMid:17261225  

5. Mackenbach JP, Stirbu I, Roskam A-JR, Schaap MM, 

Menvielle G, Leinsalu M, et al. Socioeconomic 

inequalities in health in 22 European countries. New 

England Journal of Medicine. 2008;358(23):2468-81. 

https://doi.org/10.1056/NEJMsa0707519 

PMid:18525043 

6. Darmon N, Drewnowski A. Does social class predict 

diet quality? Am J Clin Nutr. 2008;87(5):1107-17. 

https://doi.org/10.1093/ajcn/87.5.1107 

PMid:18469226 

7. Mirmiran P, Hoseini Esfehani F, Azizi F. Assessment 

of frequency of food usage questionnaire for study of 

foodstuffs intake: sugar and lipid study. J diabetes and 

lipid in iran. 2010;9(2):185-97. 

8. Krause M, Mahan L, Escott-Stump S, Raymond J. 

Krause's Food & the Nutrition Care Process. 13th. US: 

Saunders. 2012:151-3. 

9. Vakili M, Baghiani Moghadam MH, Pirzade A, 

Dehghani M. The Effect of Education on Knowledge, 

Attitude and Practice of Female Undergraduate 

Students on Milk and Dairy Consumption. 

Knowledge Health. 2008;2(4):41-6.  

10. Delvarian-Zadeh M, Khosravi A, Razavian-Zadeh N, 

Bolbol-Haghighi N, Abbasian M. Nutritional 

Knowledge, Attitude and Practice of Female Junior 

High School Students in Two Regions of Iran. 

knowledge health. 2011;6(1):19-26.  

11. Delisle H, Chandra-Mouli V, de Benoist B. Should 

adolescents be specifically targeted for nutrition in 

developing countries? To address which problems, 

and how. Bull World Health Organ. 2001:1-26. 

12. Elmadfa I, Meyer AL. Importance of food 

composition data to nutrition and public health. Eur J 

Clin Nutr. 2010;64:S4-7. https://doi.org/10. 

1038/ejcn.2010.202 PMid:21045848 

13. Dehdari T, Yekehfallah F, Rahimzadeh M, Aryaeian 

N, Rahimi T. Dairy Foods Intake among Female 

Iranian Students: A Nutrition Education Intervention 

Using a Health Promotion Model. Glob J Health Sci. 

2016;8(10):192. https://doi.org/10.5539/gjhs.v8n1 

0p192 PMid:27302436 

14. Mobley AR, Jensen JD, Maulding MK. Attitudes, 

beliefs, and barriers related to milk consumption in 

older, low-income women. J Nutr Educ Behav. 

2014;46(6):554-9 .https://doi.org/10.1016/j.jneb.2013 

.11.018 PMid:24502965  

15. Salehi M, Kimiagar SM, Shahbazi M, Kolahi A, 

Mehrabi Y. Effect of education given to the nomadic 

women on the nutrition, health and hygiene of the 

tribe, and the role of nomadic women in development 

of nutrition culture and hygiene. J Mazandaran Univ 

Med Sci. 2003;13(41):55-64. 

16. Sallis JF, Owen N, Fisher E. Ecological models of 

health behavior. Health behavior: theory, research, 

and practice 5th ed San Francisco: Jossey-Bass. 

2015:43-64. 

17. Health NIo. National Heart, Lung and Blood Institute, 

North American Association for the Study of Obesity: 

The Practical Guide: Identification, Evaluation, and 

Treatment of Overweight and Obesity in Adults. 

Bethesda, MD, National Institutes of Health. 2000. 

18. Miller GD, Jarvis JK, McBean LD. Handbook of dairy 

foods and nutrition: CRC press; 2006. 

https://doi.org/10.1201/9781420004311 

19. Larsson SC, Männistö S, Virtanen MJ, Kontto J, 

Albanes D, Virtamo J. Dairy foods and risk of stroke. 

Epidemiology (Cambridge, Mass). 2009;20(3):355. 

https://doi.org/10.1097/EDE.0b013e3181935dd5 

PMid:19057387 PMCid:PMC3498757 

20. McCarron DA, Heaney RP. Estimated healthcare 

savings associated with adequate dairy food intake. 

Am J Hypertens. 2004;17(1):88-97. 

https://doi.org/10.1016/j.amjhyper.2003.08.008 

21. Ranganathan R, Nicklas TA, Yang S-J, Berenson GS. 

The nutritional impact of dairy product consumption 

on dietary intakes of adults (1995–1996): the 

Bogalusa Heart Study. J Am Diet Assoc. 

2005;105(9):1391-400. 

https://doi.org/10.1016/j.jada.2005.06.024 

PMid:16129080  

22. Ghosouri sh. The trend of milk consumption in Iranian 

households during the years 1386-1391. Statistics 

Journal. 2014;2(3):12-4. 

23. F. Kaheni, S. Kaheni, GR. Sharifzadeh, A. Nasiri 

Foorg, M. Avan. Consumption amount of milk and 

dairy products in school children of 6-11 year olds in 

Birjand during 2007. J Birjand Univ Med Sci. 

2009;16(2):61-7.  

24. Pour-Abdolahi P, Hakeshzadeh F. Consumption 

Frequency of Milk and its Products among Female 

Students of Tabriz University of Medical Sciences. J 

Res Health Sci. 2011;2(1):23-7. 

25. Hosseini Z, Gharlipour Z, Mohebi S, Sharifirad G, 

Mohammadbeigi A, Kazazloo Z. Associated Factors 

of Milk Consumption among Students: Using Health 

Belief Model (HBM). Int J Pediatr. 2017;5(2):4439-

48. 

26. Phillips MC, Briggs GM. Milk and Its Role in the 

American Diet1. J Dairy Sci. 1975;58(11):1751-63. 

https://doi.org/10.3168/jds.S00220302(75)84779-5 

27. Glanz K, Bishop DB. The role of behavioral science 

theory in development and implementation of public 

health interventions. Annu Rev Public Health. 

2010;31:399-418. 

https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.012

809.103604 PMid:20070207 

28. Kim YH. Application of The Transtheoretical Model 

To Identify Psychological Constructs Influencing 

Exercise Behavior: Questionnaire Survey. Int j nurs 

stud. 2007;44:936-44. https://doi.org/10.1016/ 

j.ijnurstu.2006.03.008 PMid:16698024 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
69

9/
ac

ad
pu

b.
ijh

eh
p.

6.
1.

29
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

he
ps

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 10

https://doi.org/10.1017/S1368980007246749
https://doi.org/10.1056/NEJMsa0707519
https://doi.org/10.1093/ajcn/87.5.1107
https://doi.org/10.%201038/ejcn.2010.202
https://doi.org/10.%201038/ejcn.2010.202
https://doi.org/10.5539/gjhs.v8n1%200p192
https://doi.org/10.5539/gjhs.v8n1%200p192
https://doi.org/10.1016/j.jneb.2013%20.11.018
https://doi.org/10.1016/j.jneb.2013%20.11.018
https://doi.org/10.1201/9781420004311
https://doi.org/10.1097/EDE.0b013e3181935dd5
https://doi.org/10.1016/j.amjhyper.2003.08.008
https://doi.org/10.1016/j.jada.2005.06.024
https://doi.org/10.3168/jds.S00220302\(75\)84779-5
https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.012809.103604
https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.012809.103604
https://doi.org/10.1016/%20j.ijnurstu.2006.03.008
https://doi.org/10.1016/%20j.ijnurstu.2006.03.008
http://dx.doi.org/10.30699/acadpub.ijhehp.6.1.29
https://journal.ihepsa.ir/article-1-679-en.html


 ....اتیمصرف لبن ۀشددرک دیموانع و فواارزیابی  |همکاران و ناهید خلدی 

38 

 

29. Gulliver P, Horwath CC. Assessing women's 

perceived benefits, barriers, and stage of change for 

meeting milk product consumption recommendations. 

J Acad Nutr Diet. 2001;101(11):1354. 

https://doi.org/10.1016/S0002-8223(01)00324-

8 

30. Mirmiran P, Hoseynie Esfehani F, Azizie F. Relative 

validity and reliability of food frequency 

questionnaire for evaluating nutrient intake: Tehran 

Lipid and Glucose Study. Iran J Diabetes Lipid 

Disord. 2010;9(2):185-97. 

31. Horwath CC, Govan CH, Campbell AJ, Busby W, 

Scott V. Factors influencing milk and milk product 

consumption in young and elderly women with low 

calcium intakes. Nutr Res. 1995;15(12):1735-45. 

https://doi.org/10.1016/0271-5317(95)02043-8 

32. Kholdi N, Pirasteh A, Zayeri F, Jafari F, Bastani N. 

Stages of Dairy Products Consumption Change by 

Medical Students: The Trans Theoretical Model. 

Alborz University Medical Journal. 2013;2(1):25-32. 

https://doi.org/10.18869/acadpub.aums.2.1.25 

33. Boniface B, Umberger WJ, editors. Factors 

influencing Malaysian consumers' consumption of 

dairy products. Australian Agricultural and Resource 

Economics Society 56th AARES annual conference, 

Fremantle, Western Australia; 201  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. De Alwis A, Edirisinghe J, Athauda A. Analysis of 

factors affecting fresh milk consumption among the 

mid-country consumers. Tropical Agricultural 

Research and Extension. 2011;12(2). 

35. Campo IS, Beghin JC. Japanese consumer demand for 

dairy products. Int Assoc Agric Econ. 2006:1-16. 

36. Wham CA, Worsley A. New Zealanders' attitudes to 

milk: implications for public health. Public health 

nutr. 2003;6(1):73-8. 
https://doi.org/10.1079/PHN2002353 

PMid:12581468 

37. Moreira PA, Padrão PD. Educational and economic 

determinants of food intake in Portuguese adults: a 

cross-sectional survey. BMC Public Health. 

2004;4(1):58 . https://doi.org/10.1186/1471-

2458-4-58           PMid:15575953 

PMCid:PMC544354  

38. Kurajdová K, Táborecká-Petrovičová J, Kaščáková A. 

Factors influencing milk consumption and purchase 

behavior–evidence from Slovakia. Procedia 

Economics and Finance. 2015;34:573-80. 

https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01670-

6 

 [
 D

O
I:

 1
0.

30
69

9/
ac

ad
pu

b.
ijh

eh
p.

6.
1.

29
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

he
ps

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://doi.org/10.1016/S0002-8223\(01\)00324-8
https://doi.org/10.1016/S0002-8223\(01\)00324-8
https://doi.org/10.1016/0271-5317\(95\)02043-8
https://doi.org/10.18869/acadpub.aums.2.1.25
https://doi.org/10.1079/PHN2002353
https://doi.org/10.1186/1471-2458-4-58
https://doi.org/10.1186/1471-2458-4-58
https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01670-6
https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01670-6
http://dx.doi.org/10.30699/acadpub.ijhehp.6.1.29
https://journal.ihepsa.ir/article-1-679-en.html
http://www.tcpdf.org

