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 چکیده

، کودهای شیمیایی و به طور کلی هرگونه ها، سموم، مواد نگهدارندهکششیمیایی و مصنوعی همچون آفت موادغذایی ارگانیک عاری از هرگونه مواد
باشد. کند. تقاضای مصرف کنندگان عامل اصلی شکل گیری توسعه کشاورزی ارگانیک میه حفظ محیط زیست کمک شایانی میباشد و بآالینده می

رالگوی موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سالمت بر مصرف پایدار موادغذایی ارگانیک تاثیر گذار است. تحقیق حاضر برآن است تا عوامل موثر ب
نفر از  384ی ارگانیک در زاهدان را با استفاده از الگوی توبیت هکمن مورد سنجش قرار دهد. نمونه آماری این پژوهش شامل مصرف پایدارموادغذای

خانوار، تجربه، درآمد، سینمارفتن، نمایشگاه رفتن، شرکت در جلسات محیط زیست،  افراد باشد. نتایج نشان داد که سن، تعدادخانوارهای شهر زاهدان می
جلسات موسیقی، استفاده ازفضای مجازی، درصد استفاده از فضای مجازی، موادغذایی برچسب دار مصرف کردن، ورزش کردن، درآمد باال،  شرکت در

داری دارد. همچنین متغیرهای موقعیت قیمت سایر مواد غذایی غیر ارگانیک بر تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک در شهر زاهدان تاثیر مثبت و معنی
رافیایی، جنسیت، میزان مصرف گوشت، استفاده از مواد شیمیایی، قیمت محصوالت ارگانیک بر میزان تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک در جغ

جازی، زاهدان اثرگذاری منفی دارد. در بین عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سالمت به ترتیب سطح قیمت مواد غذایی، درصد استفاده از فضای م
گذار قیمت ینما رفتن و ورزش کردن بیشترین تاثیر را بر تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک در زاهدان دارد. لذا با توجه به عامل اقتصادی تاثیر س

اد غذایی شود که دولت برای حمایت از مصرف کنندگان بر کنترل قیمت مومواد غذایی ارگانیک بر تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک پیشنهاد می
 ارگانیک نظارت داشته باشد. در نهایت با توجه به تاثیر مثبت شرکت در جلسات محیط زیستی در الگوی مصرف مواد غذایی ارگانیک در زاهدان،

 های عمومی نسبت به محیط زیست و محصوالت ارگانیک در جهت افزایش مصرف این گونه از محصوالت سالم در سطحشود که آگاهیپیشنهاد می
 جامعه صورت گیرد.

 "الگوی توبیت هکمن  "، "الگوی مصرف پایدار  "، "محصوالت ارگانیک  "کلمات کلیدی: 

 مقدمه -1
کشاورزی ارگانیک یکی از انواع کشاورزی است که هدفش ایجاد 

های تولیدی یکپارچه، انسانی و نظام یافته است که تضادی با نظام
 1399ی نسب و همکاران، زندمنافع اقتصادی و زیست محیطی ندارد )

(. با پیشرفت کشاورزی ارگانیک و 1399، و همکاران صافی سیس ؛
 Safiیافته است ) گونه محصوالت افزایشتقاضای جهانی مصرف این

et al., 2020 محصول ارگانیک محصولی است که بدون استفاده .)
 ها تولید شدهها و طعم دهندهها، افزودنیاز مواد شیمیایی، آفت کش

 Dickson-Spillmann et al., 2011; Onozakaباشد )

and Mcfadden, 2011; Cranfield et al., 2012; 

Feldmann and Hamm, 2015گیری و (. عامل اصلی شکل
باشد و توسعه کشاورزی ارگانیک، تقاضای مصرف کنندگان می

کشورهای توسعه یافته بوسیله ایجاد آگاهی و دانش سالمتی، مسائل 
ی افزایش تقاضای مصرف کنندگان را محیطی و بهداشت زمینهزیست 

اند. مصرف پایدار موادغذایی ارگانیک در مقوالت بین فراهم آورده
المللی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا روی سالمت فردی و 

و اقتصادی تاثیر گذار است  1عمومی، منابع طبیعی، انسجام اجتماعی
(Thøgersen, J., 2017; Annunziata et al., 2020  از .)

این رو مصرف کنندگان به سمت مصرف موادغذایی ارگانیک تمایل 
اند که این افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای موادغذایی یافته

تواند ناشی از آگاهی اجتماعی نسبت به مصرف مواد غذایی ارگانیک می
های مواد و ویژگیهای زیست محیطی، امنیت غذایی ارگانیک، آگاهی

                                                           
1-Social Solidarity 

غذایی ارگانیک از قبیل ارزش غذایی، طعم و مزه تازگی و ظاهر 
(. در حقیقت واژه ارگانیک،  1392رجبی و همکاران،محصول باشد )

های طبیعی در ای از تفکر است نه فقط به خاطر استفاده از نهادهشیوه
به  تولید، بلکه به دلیل ارائه مفهوم جدیدی از تولیدات کشاورزی که

صورت سیستمی پیوسته و باثبات همه اجزای )مواد معدنی، خاک، 
 ,.Lampkin et alآورد )ها( را گرد هم میگیاهان، حیوانات و انسان

1999 Annunziata et al ,2019; به دلیل اهمیت مصرف .)
های مواد غذایی ارگانیک و تاثیر عوامل موثر بر مصرف آن در سال

ین رابطه در ایران و در جهان انجام شده است اخیر مطالعات زیادی در ا
مطالعات متعددی نشان  .شودکه در زیر به طور مختصر توضیح داده می

داد که ساختار جمعیتی خانواده مانند سن در خرید مواد غذایی ارگانیک 
(. عالوه بر Loureiro et al., 2001; Lee, 2016تاثیر دارد )

خانوار، بیشتر مطالعات در این  متغیرهای مربوط به ساختار جمعیتی
زیست محیطی را در  مسائل موضوع نگرانیهای مربوط به سالمتی و

 Aertsens et) اندمصرف مواد غذایی پایدار حایز اهمیت دانسته

al., 2009; Bravo et al., 2013; Lee, 2016) تحقیقات .
دهد که نگرانیهای مربوط به بهداشت و سالمت در انگیزه نشان می

تنگانگی وجود خرید مواد غذایی ارگانیک ارتباط صرف کنندگان به م
 ;Hughner et al., 2007; Pino et al., 2012دارد )

Pugliese et al., 2013دهد (. در واقع ادبیات موضوع نشان می
ی سالم که مصرف مواد غذایی ارگانیک بطور کلی تحت تاثیر شیوه

 ;Goetzke et al., 2014باشد )زندگی مصرف کنندگان می

Baudry et al., 2017های (. بر اساس یافتهKesse-Guyot 
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( افرادی که تحصیالت بیشتری دارند و از نظر 2013و همکاران )
کنند. با فیزیکی فعالیت بیشتری دارند بیشتر مواد ارگانیک مصرف می

توجه به نگرانیهایی که در مورد محیط زیست وجود دارد، شواهد کافی 
ارگانیک بشدت  غذایی دهد میزان مصرف موادرد که نشان میوجود دا

 Shafie andباشد )کنندگان میتحت تاثیر نگرش مصرف

Rennie, 2012; Agovino et al., 2017; Laureti and 

Benedetti, 2018 نگرش مصرف کنندگان نسبت به حفاظت از .)
ایی در ترِ انرژی نقش بسزتنوع زیستی، منابع طبیعی و مصرف پایین

 ;Aertsens et al., 2009مصرف مواد غذایی ارگانیک دارد )

Cranfield et al., 2012; Denver and Jensen, 

2014; Hemmerling et al., 2015دهد (. تحقیقات نشان می
که مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تاثیر مثبتی بر تمایل به 

 ;Welch and Warde, 2015خرید مواد غذایی پایدار دارد )

Agovino et al., 2017; Sharma and Jha, 2017 در .)
های برخی مطالعات نشان داده شده است که استفاده از برچسب

 Janssenارگانیک بر میزان مصرف پایدار مواد غذایی تاثیر دارد )

and Hamm, 2012; Grunert et al., 2014 در تحقیقی .)
Vapa-Tankosić  ( به بررسی نگرش مصرف 2020و همکاران )

کننده گان عسل ارگانیک در جمهوری صربستان با رهیافت الجیت 
ترتیبی پرداختند. نتایج نشان داد که درآمد ماهانه خانوار بر تمایل به 
مصرف عسل ارگانیک تأثیر مثبت دارد و سطح تحصیالت باالتر تأثیر 

جلسات مثبتی بر تمایل به پرداخت عسل ارگانیک دارد. شرکت در 
محیط زیست بر تمایل به پرداخت عسل ارگانیک تاثیر مثبتی داشته 

( به سنجش تمایل به پرداخت 2020) Wilsonو  Luskاست. 
هزینه اضافی برای برچسب مواد غذایی ارگانیک پرداختند. نتایج نشان 
داد که احتمال قیمت بیش از حد برچسبهای سالمت با تمایل به 

( به 2021)Lucero نیک در ارتباط است. پرداخت مواد غذایی ارگا
بررسی تمایل مصرف کنندگان به پرداخت گوشت گاو ارگانیک با روش 
رگرسیون الجیت پرداخت. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت، کیفیت، 
فاکتور سالمتی تأثیر بسزایی بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان 

ات داخل ایران در این برای گوشت گاو ارگانیک دارد. در بین مطالع
 Zandiتوان اشاره کرد. توان به برخی مطالعات زیر میزمینه می

nasab (به شناسایی و اولویت2020و همکاران ) بندی عوامل موثر بر
تمایل به پرداخت در محصوالت ارگانیک کشاورزی از دیدگاه 

ل به اند. نتایج نشان داد که عوامل موثر بر تمایکنندگان پرداختهمصرف
پرداخت در محصوالت ارگانیک کشاورزی شامل کیفیت محصوالت، 
مزایای ادراک شده، سطح درآمد، دانش و اطالعات و دسترسی به 

محیطی، سبک زندگی و ایمنی مواد های زیستمحصوالت، نگرانی
ای به بررسی در مطالعه (1399کارگر ده بیدی و همکاران) غذایی است.

پرداخت محصول گوجه فرنگی ارگانیک در عوامل موثر بر تمایل به 
نتایج نشان داد که  ای هکمن پرداختند.شیراز با روش روش دو مرحله

جنسیت، سن، تحصیالت، فاصله از محل خرید و درآمد خانوار با 
 داری دارد.محصوالت ارگانیک بر میزان تمایل پرداخت افراد تأثیر معنی

کنندگان  رجیحات مصرف( به بررسی ت2020و همکاران ) بهارپیش 
منظور بررسی ترجیحات  چای ارگانیک در شهر تهران پرداختند. به

کنندگان چای ارگانیک، از روش آزمون انتخاب و مدل الجیت مصرف
کنندگان برای شرطی استفاده شد و میانگین تمایل به پرداخت مصرف

بر  اقتصادیچای ارگانیک برآورد شد. نتایج نشان داد که عوامل 

وری این تحقیق بدین شرح آمصرف مواد غذایی ارگانیک موثر است. نو
است که تاکنون پژوهشی مبنی بر بررسی عوامل موثر اقتصادی، 

بر الگوی مصرف )بصورت همزمان( اجتماعی و فرهنگی و سالمت 
پایدار مواد غذایی ارگانیک در زاهدان صورت نگرفته است و این 

را که موجب مصرف پایدار مواد  پژوهش در صدد آن است که عواملی
شود را با روش توبیت هکمن برآورد غذایی ارگانیک در زاهدان می

باشد. بدین منظور پس از نماید و از این منظر این پژوهش بدیع می
مقدمه، در بخش دوم مدل توبیت هکمن بیان شده است و در بخش 

بخش سوم نتایج و بحث در راستای موضوع پرداخته شده است؛ در 
گیری و پیشنهادها ارائه چهارم به نتایج برآورد مدل و در نهایت نتیجه

 شده است.

 روش تحقیق -2

تقاضا برای هرکاالیی به تمایالت و قدرت خرید مصرف کننده بستگی 
دارد که این تمایالت به عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

ر است قیمتی را سالمت وابسته است. هر فردی برای خرید کاال حاض
بپردازد که حداکثر قیمت پیشنهادی هر فرد برای خرید کاال تمایل به 

دهد که هر شود. تمایل به پرداخت نشان میپرداخت نامیده می
 ,Mankiwکننده چه ارزشی برای یک کاال قائل است )مصرف

دو طریق ترجیحات آشکار شده و  (. میزان تمایل به مصرف از2011
گیریهای شود. معموال در تصمیمشده برآورد میترجیحات بیان 

کنند چراکه بازار گذاری از روش ترجیحات بیان شده استفاده میقیمت
اطالعات شفافی مبنی بر حداکثر یا حداقل میزان تمایل به پرداخت 

 دهدکه در ادامهمصرف کننده برای یک کاال یا خدمت را نشان نمی

براســــاس هدف تحقیـق  ست.روش توبیت هکمن توضیح داده شده ا
ای و ماهیت موضوع این مطالعه به روش تحقیق توبیت دو مرحله

هکمن و با استفاده از پرسشنامه و مشاهدات میدانی انجام شده است. 
در این مطالعه برای بررسی روایی پرسشنامه از نظرات خانوارها بهره 

ک بصورت گرفته شده است. برای تقاضای مصرف مواد غذایی ارگانی
درصدی در این پژوهش سوال شده است و اینکه متغیرهای اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و سالمت تا چه اندازه بر مصرف مواد غذایی 
ارگانیک موثراند از روش توبیت هکمن استفاده شده است. دلیل اصلی 
بهره گیری از الگوی توبیت، نقص الگوهای الجیت و پروبیت در تمایز 

تصمیم و عوامل موثر بر میزان فعالیت  موثر بر اقدام بهبین عوامل 
(. این پژوهش ارتباط بین میزان تمایل به Tobin, 1958است )

بررسی  3و  2، 1مصرف خانوارها و متغیرهای تأثیرگذار از طریق الگوی 
 : شده است

(1) *

r rr
XY  

 
 

(2) * *
0

r
Y Y if Y  

(3) *
0 0

r r
Y if Y  

β هایی که پارامترهای الگو متغیر های مستقل است. برای خانواده
میزان تمایل به مصرف  Y*iاظهار مصرف بیش از مقدار فعلی دارند

هایی که تمایلی به مصرف ( و برای خانواده1باشد ) معادله آنان می
شود. به عبارت ر نظر گرفته میصفر دYiبیش از مقدار فعلی ندارند 

دیگر، آستانه برش، صفر در نظر گرفته شده است. براین اساس، برای 
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های صفر، احتمال وقوع هر مشاهده از روابط باال به شکل مشاهده
 شود.تعریف می 4معادله 

(4 )  
 ( 0) ( )

1 ( )
rYr u x r

P P f x  
  

 
الی جمله خطای تابع چگ ƒ(0بیانگر توزیع احتمال و ) p( 5در رابطه )

باشد. بنابراین احتمال وقوع هر می Xi′βارزیابی شده در مقادیر 
 آید:به دست می 6های بزرگتر از صفر از معادله Yiمشاهده از 

(5) 
( 0) ( 0)

1 ( )
r rY Y r

P P f x
 

  
 

Tobin (1958نشان داد که مقادیر مورد نظر )Y  در این الگو، از
 شود: حاصل می 5معادله

(6) r = 1,2,…,N  ( ) ( ) ( )
r r

E Y X B I I   
 7( به صورت معادله Yi> 0های بزرگتر از صفر)برای مشاهده 6معادله 

 است

(7) ( )
( / 0)

( )
r r i

I
E Y Y X

I
 


  

 
گیری از هر دو گروه خانواده )خانواده بالقوه و الگوی توبیت با بهره

نماید. را بر طرف می بالفعل(، خطای نوع اول )غیر تصادفی بودن نمونه(
اما احتمال بروز خطای نوع دوم )عدم تمایز عوامل مؤثر برمصرف( 
همچنان به قوت خود باقی است، زیرا تمایز بین دو گروه از عوامل موثر 
بر میزان تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک صورت نگرفته است. 

Heckman (1979یک روش دو مرحله )وی ای را برای برآورد الگ
ای توبیت و به منظور رفع مشکل دوم پیشنهاد نمود. روش دومرحله
تواند هکمن براین فرض استوار است که یک مجموعه از متغیرها می

برتصمیم به شرکت در فعالیتی خاص تاثیر بگذارد و مجموعه دیگری از 
تواند پس از اتخاذ تصمیم اولیه حجم فعالیت مورد نظر را متغیرها می
-ها در صورت لزوم میقرار دهند، البته این دو گروه از متغیر تحت تأثیر

تواند مشابه نباشند. در روش هکمن برای تعیین عوامل مؤثر در هریک 
از دو مجموعه متغیرهای یاد شده، الگوی توبیت به دو الگوی پروبیت و 

توانند بر تصمیم شود. عواملی که میالگوی رگرسیون خطی تبدیل می
ای تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک قرار بگیرند، به خانوارها بر

شوند و عواملی که صورت متغیرهای مستقل در الگوی پروبیت وارد می
توانند بر میزان تمایل به مصرف مؤثر باشند، در مجموعه متغیرهای می

گیرند. الگوی دوم با اضافه مستقل الگوی رگرسیون خطی قرار می
( که با IMRنوان معکوس نسبت میلز )شدن متغیر جدیدی تحت ع

شود، به استفاده از پارامترهای برآورده شده الگوی اول ساخته می
مجموعه متغیرهای مستقل آن به مرحله اول مرتبط خواهد شد. متغیر 

و  1وابسته در الگوی پروبیت شامل یک متغیر دو جمله ای با مقادیر 
 1برداری از مقادیر صفر و باشد. بر این اساس، متغیر وابسته، صفر می

( به منزله تصمیم به عدم تمایل به مصرف 0است. که در آن عدد )
باشد. این متغیر بر مبنای متغیر وابسته در الگوی توبیت ساخته می
مقدار آنها بزرگتر از صفر است،  هایی کهYiشود. از این رو، برای می

صفر است ، صفر هایی که مقدار آنها Yiشود و برای منظور می 1عدد 
ماند. با این شیوه، متغیر مستقل الگوی پروبیت برای تمام باقی می
شود. با توجه به توضیحات باال، دو الگوی به ها ساخته میمشاهده

نشان  9و  8های دست آمده از تفکیک الگوی توبیت به صورت معادله
 شود:الگوی پروبیت:داده می

(8) 1,...,r nr r r
Z X V   

 مدل رگرسیون خطی:

(9) 
r r r

Y X e    
معکوس  IMRضرایب پارامترهای الگوی ،  σو  βدر الگوهای باال 

باشند. در مرحله اول از روش جمله های خطا می Viو eiنسبت میلز، 
ر گردد. دهکمن، الگوی پروبیت با استفاده از روش راستنمایی برآورد می

این مرحله، نقش عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک 
و میزان تمایل به مصرف هریک با محاسبه تغییر در احتمال ورود به 

شود. عالوه بر این متغیر معکوس این مجموعه از خانوارها مشخص می

نسبت میلز که به صورت

( / )

( / )

r

r

X

X

  


  




 شود. تعریف می
های برآورد شده الگوی پروبیت برای کلیه مشاهده ه از پارامتربا استفاد

شود. در مرحله دوم از روش محاسبه و استخراج می Yi> 0ها با 
هایی که در ( برای مشاهده9هکمن، الگوی رگرسیون خطی )معادله 

( نشان 9شود. همان گونه که معادله )است برآورد میYi> 0آنها 
به مجموعه IMR i ر معکوس نسبت میلزدهد، در این مرحله متغیمی

شود. ضریب این مستقل در الگوی رگرسیونی اضافه می متغیرهای
کند. چنانچه ضریب این متغیر، خطای ناشی از انتخاب نمونه را بیان می

های صفر از متغیر از لحاظ آماری بزرگتر از صفر باشد، حذف مشاهده
آوردشده ی الگو خواهد مجموعه مشاهده ها باعث اریب پارامترهای بر

شد و اگر ضریب این متغیر معنی دار نباشد، حذف مشاهدات صفر، اگر 
گردد، اما منجربه چه منجر به اریب شدن پارامترهای برآورده شده نمی

از بین رفتن کارایی برآوردگر خواهد شد. عالوه براین به طوری 
( نشان داده است حضور متغیرهای معکوس 1993)  Greenکه
بت میلز در الگوی رگرسیون خطی یاد شده وجود ناهمسانی واریانس نس

و استفاده از برآوردگر حداقل مربعات  کندالگوی اولیه را رفع می
ای کردن برآورد سازد. بنابر این با دو مرحلهمعمولی را بال مانع می

توان عوامل موثر بر تصمیم را از عوامل پارامترهای الگوی توبیت می
میزان تمایل به مصرف برای مواد غذایی ارگانیک تفکیک کرد موثر بر 

ها و در نتیجه نقش و میزان اثر گذاری هر یک از این عوامل در گروه
جامعه آماری در این پژوهش کلیه  شود.دوگانه بهتر مشخص می

ها از هست. در این پژوهش داده 1399خانوارهای شهر زاهدان در سال 
های و با روش مصاحبه حضوری از خانواده طریق جمع آوری پرسشنامه

ساکن در شهر زاهدان صورت گرفته است. اطالعات جمع آوری شده 
برای بررسی عوامل موثر بر مصرف مواد غذایی ارگانیک در شهر 

 متغیر وابسته 1توضیح داده شده است. درجدول  1زاهدان در جدول 

 تاx1 ر وابسته از متغی 28و y)درصد استفاده از مواد غذایی ارگانیک( 

x28 نمونـه مـورد مطالعـه  باشد.مستقل در این پژوهش می متغیر
گیری که از طریـق نمونه باشدمی خانوارهای زاهداننفر از  384شـامل

و برآورد مدل توبیت هکمن با نرم افزار  شدتصادفی ساده تعیین 
Shazam .صورت گرفت 

 ارموادغذایی ارگانیکمتغیرهای موثر بر الگوی مصرف پاید-1جدول 

 ردیف

عالمت 

اختصاری 

 متغیر

نوع 

 متغیر
 توضیحات متغیر

1 Y  
میزان مصرف 

 موادغذایی
 بصورت درصد

2 X1 سن اجتماعی - 

3 X2 تعدادافرادخانوار اجتماعی - 

4 X3 سطح تحصیالت اجتماعی 

،  2، کارشناسی=1ابتدایی=

، 3کارشناسی ارشد=

 4دکتری=

5 X4 ربه و داشتن تج اجتماعی  0، خیر= 1بلی=



 4092-4083، صفحه 1400ست، دوره ششم، شماره سوم، فصل پاییز،سال مطالعات علوم محیط زی
 

4086 

 

 اطالعات

6 X5 اجتماعی 
موقعیت 

 جغرافیایی

 1شمال=

 4غرب=3شرق=2جنوب=

 5مرکز=

7 X6 0زن= 1مرد= جنسیت اجتماعی 

8 X7 درآمدخانوار اقتصادی 

میلیو2تا1،1میلیون=1کمتراز

،  3میلیون=3تا2، 2ن=

میلیون به 5، 4میلیون =4تا3

 5باال=

9 X8 0، گوشتخوار=1ر=گیاهخوا رژیم غذایی سالمتی 

10 X9 0، خیر= 1بلی= مطالعه کتاب فرهنگی 

11 X10 0، خیر= 1بلی= سینمارفتن فرهنگی 

12 X11 0، خیر= 1بلی= نمایشگاه رفتن فرهنگی 

13 X12 اجتماعی 
استفاده از 

 فضای مجازی
 0، خیر= 1بلی=

14 X13 اجتماعی 

شرکت 

درجلسات محیط 

 زیست

 0، خیر= 1بلی=

15 X14 0، خیر= 1بلی= تتاتررفتن یفرهنگ 

16 X15 اجتماعی 
درصداستفاده 

 ازفضای مجازی

، 1، کم=0خیلی کم=

، خیلی 3، زیاد=2متوسط=

 4زیاد=

17 X16 سالمتی 

موادغذایی 

برچسب 

داراستفاده 

 کردن

 0، خیر= 1بلی=

18 X17 0، خیر= 1بلی= ورزش کردن سالمتی 

19 X18 فرهنگی 

شرکت 

 جلساتدر

 موسیقی

 0خیر=،  1بلی=

20 X19 اقتصادی 
میزان مصرف 

 گوشت

، 1، کم=0خیلی کم=

، خیلی 3، زیاد=2متوسط=

 4زیاد=

21 X20 سالمتی 
استفاده از مواد 

 شیمیایی

، 1، کم=0خیلی کم=

، خیلی 3، زیاد=2متوسط=

 4زیاد=

22 X21 اقتصادی 

قیمت 

محصوالت 

ارگانیک در 

مقایسه با 

محصوالت غیر 

 ارگانیک

، 1، کم=0خیلی کم=

، خیلی 3، زیاد=2متوسط=

 4زیاد=

23 X22 بیماری زایی سالمتی 

، 1، کم=0خیلی کم=

، خیلی 3، زیاد=2متوسط=

 4زیاد=

24 X23 درآمد باال اقتصادی 

، 1، کم=0خیلی کم=

، خیلی 3، زیاد=2متوسط=

 4زیاد=

25 X24 اقتصادی 

قیمت مواد 

غذایی غیر 

 ارگانیک

، 1، کم=0خیلی کم=

ی ، خیل3، زیاد=2متوسط=

 4زیاد=

26 X25 سالمتی 
تکنولوژی در 

 تهیه مواد غذایی
 0، خیر= 1بلی=

27 X26 اقتصادی 
قیمت باالی مواد 

 غذایی ارگانیک

، 1، کم=0خیلی کم=

، خیلی 3، زیاد=2متوسط=

 4زیاد=

28 X27 اقتصادی 

میزان مصرف 

محصوالت غیر 

 ارگانیک

، 1، کم=0خیلی کم=

، خیلی 3، زیاد=2متوسط=

 4زیاد=

29 X28 اقتصادی 

مقایسه میزان 

مصرف مواد 

غذایی ارگانیک 

زاهدان با  در

 دیگر شهرها

، 1، کم=0خیلی کم=

، خیلی 3، زیاد=2متوسط=

 4زیاد=

 های پژوهشمنبع: یافته

 

 نتایج و بحث -3
تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک تحت تأثیر یک مجموعه از 

گی و سالمت( های اقتصادی و غیر اقتصادی )اجتماعی، فرهنانگیزه
شود. دراین پژوهش عوامل تأثیر گذار بر تمایل به مصرف تعیین می

موادغذایی ارگانیک درشهر زاهدان مورد بررسی قرار گرفته است. عالوه 
تواند در تصمیم گیری مؤثر باشد زیرا کمیت و بر این نوع منطقه می

 کیفیت موادغذایی ارگانیک در مناطق مختلف متفاوت است. همانطور
که در روش تحقیق اشاره شد برای شناسایی و تفکیک این دو گروه از 
عوامل از مدل هکمن استفاده شد. برای نشان دادن تفاوت مدل هکمن 

به ترتیب نتایج مدل  3، 2ل اودر جد OLSبا مدل توبیت و روش 
های برآورد شده همگی دارای قدرت توضیح نشان داده شده است. مدل

اشند. پارامترهای برآورد شده در مدل توبیت بدهندگی مناسبی می
گرچه دارای قدرت توضیح دهندگی مناسبی است، لیکن به دلیل عدم 
امکان تفکیک دو گروه از متغیرها، اثر بعضی از این متغیرها بخوبی 
نشان داده نشده است. این خود دلیل روشنی بر اهمیت تفکیک دو 

الگوی توبیت برای تمایل به گروه از عوامل مذکور است. نتایج برآورد 
ارایه شده است. بر  2مصزف مواد غذایی ارگانیک در زاهدان در جدول 

سن، تعدادافرادخانوار، تجربه، درآمد، سینمارفتن،  2اساس نتایج جدول 
رفتن، استفاده  جلساتنمایشگاه رفتن، شرکت درجلسات محیط زیست، 

دغذایی برچسب ازفضای مجازی، درصد استفاده ازفضای مجازی، موا
دارمصرف کردن، ورزش کردن، درآمد باال و قیمت سایر مواد غذایی 
غیر ارگانیک بر تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک در شهر زاهدان 

 28متغیر از  11تاثیر مثبت و معنی داری داشته است به عبارت دیگر 
متغیر مستقل تاثیر گذاری مثبت بر تمایل به مصرف مواد غذایی 

انیک داشته است. همچنین متغیرهای موقعیت جغرافیایی، جنسیت، ارگ
میزان مصرف گوشت، استفاده از موادشیمیایی، میزان مصرف 
محصوالت غیر ارگانیک بر میزان تمایل به مصرف مواد غذایی 

متغیر  6داری دارد و همچنین ارگانیک در زاهدان تاثیر منفی و معنی
یل بر مصرف مواد غذایی ارگانیک اثر متغیر مستقل بر تما 28مستقل از 

گذاری منفی دارد. بعضی از متغیرهای فرهنگی چون سینما رفتن، 
منجر به افزایش مصرف  شرکت در جلسات موسیقینمایشگاه رفتن، 

مواد غذایی ارگانیک در زاهدان شده است. از بین متغیرهای اجتماعی 
ست تاثیر مثبت سن، تعداد خانوار، تجربه و شرکت در جلسات محیط زی

بر میزان مصرف مواد غذایی ارگانیک و سالم در زاهدان داشته است. از 
میان متغیرهای سالمتی و بهداشتی ورزش کردن و برچسب دار بودن 
مواد غذایی تاثیر مثبت بر میزان مصرف مواد غذایی ارگانیک داشته 

د است و میزان مصرف گوشت و استفاده از موادشیمیایی و مقایسه موا
غذایی ارگانیک با محصوالت غیر ارگانیک بر تمایل به مصرف مواد 
غذایی ارگانیک و سالم در زاهدان اثر منفی دارد. متغیرهای اقتصادی 
درآمد خانوار و درآمد باال و قیمت سایر مواد غذایی غیر ارگانیک بر 
میزان تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک در زاهدان اثرگذاری مثبت 

توان اینگونه تفسیر نمود که خانوارهای با درآمد و رفاه و آن را میدارد 
باالتر تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک و سالم بیشتر دارند و 
مسائل بهداشتی و سالمتی برای آنها اهمیت بیشتری دارد و قیمت 

باشد که بر مصرف سایر مواد غذایی غیر ارگانیک هم از سویی باال می
ارگانیک و سالم در زاهدان تاثیر مثبت داشته است. با نوجه  مواد غذایی

به مقادیر انواع کشش، تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک نسبت به 
دار بودن مواد غذایی حساسیت دار سن و بر چسبمتغیرهای معنی
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بیشتری مصرف کنندگان زاهدانی دارند. اما تمایل به مصرف مواد 
 جلساتدار نمایشگاه رفتن و تغیرهای معنیغذایی ارگانیک نسبت به م

رفتن کشش ناپذیرتر است و کمترین واکنش را مصرف موسیقی 
شرکت کنندگان زاهدانی نسبت به متغیرهای فرهنگی نمایشگاه رفتن و 

آورد دارند. تصریح توبیت این امکان را فراهم می در جلسات موسیقی
یی ارگانیک در که تصمیمات مرتبط با تمایل به مصرف مواد غذا

هایی که تمایل به مصرف دارند و گروههایی که تمایل زاهدان در گروه
 شود.به مصرف ندارند، بررسی می

نتایج برآورد الگوی توبیت برای تمایل به مصزف مواد غذایی -2جدول

 ارگانیک در زاهدان

نماد 
اختصاری 

 متغیر
 متغیر

ضریب 
 نرمال شده

احتمال 
معنی 
 داری

کشش 
 میانگین

X1 8678/0 000/0 3228/0 سن 

X2 2756/0 012/0 1132/0 تعدادافرادخانوار 

X3 0307/0 719/0 0158/0 سطح تحصیالت 

X4 2159/0 000/0 1812/0 داشتن تجربه و اطالعات 

X5 1475/0 010/0 -1005/0 موقعیت جغرافیایی- 

X6 4712/0 000/0 -2001/0 جنسیت- 

X7 1311/0 026/0 0871/0 درآمدخانوار 

X8 1192/0 146/0 -0510/0 رژیم غذایی- 

X9 0425 281/0 0393/0 مطالعه کتاب/ 

X10 1215/0 008/0 1022/0 سینمارفتن 

X11 0366/0 108/0 0693/0 نمایشگاه رفتن 

X12 3338/0 000/0 2519/0 استفاده از فضای مجازی 

X13 
شرکت درجلسات محیط 

 زیست
0734/0 062/0 1265/0 

X14  0294/0 341/0 -0571/0 رفتنتتاتر- 

X15 
درصداستفاده از فضای 

 مجازی
2554/0 000/0 1251/0 

X16 
موادغذایی برچسب دار 

 استفاده کردن
2268/0 000/0 5040/0 

X17 1177/0 026/0 0865/0 ورزش کردن 

X18 0654/0 047/0 0805/0 موسیقی جلساتشرکت در 

X19 0716/0 000/0 -1540/0 میزان مصرف گوشت- 

X20 3893/0 000/0 -2163/0 استفاده از مواد شیمیایی- 

X21 

قیمت محصوالت ارگانیک 
در مقایسه با محصوالت 

 غیر ارگانیک
0405/0- 388/0 0587/0- 

X22 0495/0 478/0 -03131/0 بیماری زایی- 

X23 1406/0 014/0 0991/0 درآمد باال 

X24 
قیمت مواد غذایی غیر 

 ارگانیک
1249/0 009/0 2122/0 

X25 
تکنولوژی در تهیه مواد 

 غذایی
0520/0- 357/0 0827/0- 

X26 
قیمت باالی مواد غذایی 

 ارگانیک
0467/0- 328/0 0798/0- 

X27 
میزان مصرف محصوالت 

 غیر ارگانیک
1549/0- 003/0 2607/0- 

X28 

مقایسه میزان مصرف مواد 
غذایی ارگانیک در زاهدان 

 با دیگر شهرها
0243/0- 601/0 0307/0- 

C 0996/0 730/0 0 ضریب ثابت- 

6/0=2r   

 های پژوهشمنبع: یافته

برای شناسایی و تفکیک متغیرهایی که بر تصمیم به تمایل به مصرف 
و میزان تمایل به مصرف )مرحله عمل بعد از تصمیم( اثر گذارند، 
الگوی دو مرحله ای هکمن برآورد شد. نتایج الگوی پروبیت با استفاده 

ها و با شود. با انجام آزمونز روش حداکثر راست نمایی براورد میا
استفاده از آزمون نسبت راست نمایی، ضریب تعیین، درصد صحت پیش 

ای بینی صحیح الگوی پروبیت در مرحله اول الگوی هکمن دو مرحله
ای هکمن به روش حداقل برآورد شد. نتایج مرحله دوم روش دو مرحله

شود. معنی داری عکس نسبت مشاهده می 3ر جدول مربعات معمولی د
میلز مبین آن است که متغیرهای اثرگذار بر تصمیم به تمایل مصرف 
مواد غذایی ارگانیک در زاهدان با عوامل تعیین کننده تمایل به مصرف 

دهد که در این پژوهش مواد غذایی ارگانیک یکسان نیست و نشان می
ن استفاده شده است. حضور نسبت ای هکمبدرستی از روش دو مرحله

عکس میلز وجود واریانش ناهمسانی در مدل اولیه را برطرف و استفاده 
نماید. در بین متغیرهای مورد از الگوی رگرسیون خطی را مهیا می

افراد خانوار، تجربه و اطالعات،  بررسی در این پژوهش سن، تعداد
استفاده ازفضای  درآمد، سینمارفتن، استفاده ازفضای مجازی، درصد

مجازی، موادغذایی برچسب دارمصرف کردن و ورزش کردن و درآمد 
)رفاه( باال، قیمت سایر مواد غذایی غیر ارگانیک، موقعیت جغرافیایی، 

شرکت در زیست،  جنسیت، نمایشگاه رفتن، شرکت درجلسات محیط
میزان مصرف گوشت، استفاده از موادشیمیایی، درآمد  جلسات موسیقی،

، قیمت مواد غذایی غیر ارگانیک و میزان مصرف محصوالت غیر باال
در شهر زاهدان تاثیر  ارگانیک بر تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک
متغیر مستقل تاثیر  28معنی داری داشته است به عبارت دیگر از ازمیان 

متغیر در مرحله دوم بر تمایل به مصرف مواد غذایی  20گذاری 
نی داری داشته است. بیشترین تاثیر گذاری را در ارگانیک تاثیر مع

مرحله دوم )حداقل مربعات معمولی( متغیر درصد استفاده از فضای 
مجازی دارد که بر تمایل به مصرف شهروندان زاهدانی بسیار موثر بوده 
است. بعد از آن متغیر جنسیت افراد تاثیر بسزایی در مصرف شهروندان 

 ک داشته است. به محصوالت ارگانی زاهدانی
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 نتیجه گیری و پیشنهادات -4
در این پژوهش سعی برآن شد که عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی، 

به مصرف مواد غذایی ارگانیک در فرهنگی و سالمت بر الگوی تمایل 
 افراد شهر زاهدان مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که سن، تعداد

خانوار، تجربه، درآمد، سینمارفتن، نمایشگاه رفتن، شرکت درجلسات 
، استفاده ازفضای مجازی، شرکت در جلسات موسیقیمحیط زیست، 

دارمصرف کردن و درصد استفاده ازفضای مجازی، موادغذایی برچسب 
 ورزش کردن و درآمد باال و قیمت سایر مواد غذایی غیر ارگانیک بر

تاثیر مثبت و معنی داری داشته  یزاهدان تمایل به مصرف خانوارهای
( هم خوانی 2019و همکاران)  Annunziataکه با پژوهش است

چنین متغیرهای موقعیت جغرافیایی، جنسیت، میزان مصرف دارد. هم
تفاده از مواد شیمیایی قیمت سایر مواد غذایی غیر ارگانیک گوشت، اس

بر میزان تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک اثرگذاری منفی دارد که 

و  Annunziataو  (2019و همکاران) Annunziata با پژوهش 
تطابق دارد. متغیرهای فرهنگی چون سینما رفتن  (2020همکاران )

منجر به افزایش مصرف سات موسیقی شرکت در جلنمایشگاه رفتن، و 
مواد غذایی ارگانیک در زاهدان شده است. از بین متغیرهای اجتماعی 
سن افراد، تعداد خانوار، تجربه و شرکت درجلسات محیط زیست تاثیر 
مثبت بر میزان مصرف مواد غذایی ارگانیک در زاهدان داشته است. 

یر مواد غذایی غیر متغیرهای اقتصادی مانند درآمد باال و قیمت سا
ارگانیک بر میزان تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک تاثیر مثبت 
دارد. قیمت سایر مواد غذایی ارگانیک هم از سویی بر مصرف مواد 
غذایی ارگانیک و سالم در زاهدان تاثیر مثبت داشته است. در این 
 پژوهش در مرحله دوم با روش حداقل مربعات معمولی بین متغیرهای
مورد بررسی مشخص شد که سن، تعداد افراد، تجربه، درآمد، سینما 

دار و رفتن، استفاده از فضای مجازی، مصرف مواد غذایی برچسب
غذایی غیر ارگانیک، موقعیت  ورزش کردن، درآمد باال، قیمت سایر مواد

جغرافیایی، جنسیت، نمایشگاه رفتن، شرکت در جلسات محیط زیست، 
میزان مصرف گوشت، استفاده از مواد  یقی،شرکت در جلسات موس

شیمیایی، درآمد باال، قیمت مواد غذایی غیر ارگانیک و میزان مصرف 
محصوالت غیر ارگانیک بر تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک در 

ترین تاثیر گذاری را در شهر زاهدان تاثیر معناداری داشته است. بیش
ازی دارد. در بین عوامل مرحله دوم درصد استفاده از فضای مج

اقتصادی موثر بر الگوی مصرف پایدار مواد غذایی ارگانیک بیشترین 
دهد که با تاثیر را سطح قیمت مواد غذایی غیر ارگانیک تشکیل می

( هم خوانی 2021)Lucero( و 2020) Wilsonو  Luskمطالعه 
دارد و در بین عوامل فرهنگی سینما رفتن بر تمایل به مصرف مواد 

و  Agovinoغذایی ارگانیک بیشترین اثرگذاری را دارد که با مطالعه 
تطابق دارد.   (2019و همکاران) Annunziata ( و2017همکاران)

در بین عوامل اجتماعی درصد استفاده از فضای مجازی بیشترین تاثیر 
را بر تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک داشته است. از میان 

زش کردن بیشترین اثرگذاری را بر تمایل به متغیرهای سالمتی ور
باشد. اوال مصرف مواد غذایی ارگانیک دارد پیشنهادهایی بدین شرح می

تمایل به مصرف موادغذایی  ازآنجایی که ورزش کردن تاثیرمثبت بر
ارگانیک دارد بایستی مسائل فرهنگی و ورزشی درترویج سطح ورزش 

تشویق به مصرف موادغذایی  عمومی درجامعه بکارگرفته شود تا مردم
های شود با توجه به اینکه نمایشگاهارگانیک شوند. ثانیا پیشنهاد می

غذایی  تمایل به مصرف مواد مواد غذایی ارگانیک تاثیر مثبت بر
ارگانیک دارد بایستی مردم را تشویق به شرکت درنمایشگاه های 

ا که فضای شود از انجموادغذایی ارگانیک کرد. همچنین پیشنهاد می
مجازی که بیشترین تاثیرمثبت ومعنادار را درآگاهی خانوارها نسبت به 

فضای  در رامردم اطاعات مصرف مواد غذایی ارگانیک دارد بایستی 
با توجه به  ثالثا. افزایش داداز مزایای محصوالت ارگانیک  مجازی

عامل اقتصادی تاثیر گذار قیمت مواد غذایی ارگانیک بر تمایل به 
شود که کنترل قیمت مواد رف مواد غذایی ارگانیک توصیه میمص

غذایی ارگانیک توسط دولت برای حمایت از مصرف کنندگان صورت 
در نهایت اهمیت جلسات محیط زیستی که تاثیر بسزایی در  گیرد.

ای الگوی مصرف مواد غذایی ارگانیک در زاهدان دارد باید اهمیت ویژه
های عمومی نسبت به محیط زیست منجر یبا افزایش آگاهداده شود و 

 به افزایش مصرف مواد غذایی ارگانیک در جامعه شد.

نتایج مرحله دوم الگوی رگرسیون حداقل مربعات معمولی -3جدول 

 برای تمایل به مصرف مواد غذایی ارگانیک در زاهدان

 tآماره 
ضریب 

(OLS) 
 متغیر

نماد 
اختصاری 

 متغیر

 X1 سن 0059/0 339/6

 X2 تعدادافرادخانوار 0194/0 520/2
 X3 سطح تحصیالت 022/0 360/0
 X4 داشتن تجربه و اطالعات  0792/0 889/3
 X5 موقعیت جغرافیایی -0137/0 -598/2
 X6 جنسیت -1071/0 -383/5
 X7 درآمدخانوار 0121/0 231/2
 X8 رژیم غذایی -0143/0 -456/1
 X9 مطالعه کتاب 0170/0 080/1
 X10 سینمارفتن 0459/0 687/2
 X11 نمایشگاه رفتن -0204/0 -613/1
 X12 ستفاده فضای مجازیا 0377/0 766/4
 X13 شرکت درجلسات محیط زیست -0144/0 -870/1
 X14 تتاتررفتن -0251/0 -9537/0
 X15 درصداستفاده ازفضای مجازی 1148/0 264/5

462/5 0386/0 
موادغذایی برچسب داراستفاده 

 کردن
X16 

 X17 ورزش کردن 0414/0 232/2
 X18 موسیقی جلساتشرکت در -0329/0 -994/1
 X19 میزان مصرف گوشت -0708/0 -587/3
 X20 استفاده از مواد شیمیایی -0370/0 -992/4

8648/0- 00701/0- 
قیمت محصوالت ارگانیک در 

 مقایسه با محصوالت غیر ارگانیک
X21 

 X22 بیماری زایی -00546/0 -7099/0
 X23 درآمد باال 0159/0 465/2
 X24 گانیکقیمت مواد غذایی غیر ار 0199/0 617/2
 X25 تکنولوژی در تهیه مواد غذایی -008741/0 -9227/0
 X26 قیمت باالی مواد غذایی ارگانیک -008875/0 -9789/0

005/3- 0290/0- 
میزان مصرف محصوالت غیر 

 ارگانیک
X27 

5232/0- 00355/0- 
مقایسه میزان مصرف مواد غذایی 
 ارگانیک درزاهدان با دیگر شهرها

X28 

 IMR نسبت عکس میلز 1080500000 605/4
 c ضریب ثابت -0266/0 -3458/0

= 0.6716 2R 

SUM OF SQUARED ERRORS-SSE= 5.2670 

LOG OF THE LIKELIHOOD FUNCTION = 278.649 
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Abstract 
Organic food is free of any chemicals and synthetics such as pesticides, toxins, preservatives, 

chemical fertilizers and any contaminants in general and helps to protect the environment. Consumer 

demand is the main factor in shaping the development of organic agriculture. Economic, social, 

cultural and health issues affect the sustainable consumption of organic food. The present study 

intends to measure the effective factors on the sustainable consumption pattern of organic food in 

Zahedan using the Heckman Tobit model. The statistical sample of this study includes 384 households 

in Zahedan. The results showed that age, number of household members, experience, income, going 

to the cinema, going to exhibitions, attending environmental sessions, attending music sessions, using 

cyberspace, percentage of cyberspace usage, eating labeled foods, exercising, high income, the price 

of other inorganic foods has a positive and significant effect on the tendency to consume organic 

foods in Zahedan. Also, the variables of geographical location, gender, amount of meat consumption, 

use of chemicals, and price of organic products have a negative effect on the tendency to consume 

organic food in Zahedan. Among the economic, social, cultural and health factors, respectively, the 

level of food prices, the percentage of cyberspace use, going to the cinema and exercising have the 

greatest impact on the desire to consume organic food in Zahedan. Therefore, considering the 

economic factor influencing the price of organic food on the tendency to consume organic food, it is 

suggested that the government monitor the control of the price of organic food to protect consumers. 

Finally, considering the positive impact of participating in environmental meetings on the pattern of 

organic food consumption in Zahedan, it is suggested that public awareness of the environment and 

organic products to increase the consumption of such healthy products in the community. 

 

Introduction  
The main factor in the formation and development of organic agriculture is consumer demand, and 

developed countries have provided the ground for increasing consumer demand by creating health 

awareness and knowledge, environmental and health issues. Sustainable consumption of organic food 

is very important in international categories, because it affects individual and public health, natural 

resources, social and economic cohesion. The novelty of this research is that so far no research has 

been done on the study of effective economic, social and cultural factors and health (simultaneously) 

on the pattern of sustainable consumption of organic food in Zahedan and this study look for to 

identify the factors that cause consumption sustainable organic food in Zahedan can be estimated by 

Tobit Heckman method and from this perspective this research is novel. 

 

Methodology  
The percentage of demand for organic food consumption in this study has been asked and to what 

extent economic, social and cultural variables and health affect the consumption of organic food, the 

Tobit Heckman method has been used. The main reason for using the Tobit model is the defect of 

logit and probit patterns in distinguishing between factors affecting decision making and factors 

affecting the amount of activity.Therefore, by estimating the parameters of the Tobit model in two 

steps, it is possible to distinguish the factors influencing the decision from the factors influencing the 

desire to consume organic food, and as a result, the role and effectiveness of each of these factors in 

the dual groups is better defined.The statistical population in this study is all households in Zahedan in 

2020. In this study, data were collected through a questionnaire and face-to-face interviews with 

families living in Zahedan. The information collected to investigate the factors affecting the 

consumption of organic food in Zahedan is described in Table 1. Table 1 is the dependent variable 

(percentage of organic food use) y and 28 dependent variables from x1 to x28 are the independent 

https://jes.ut.ac.ir/?_action=article&au=190279&_au=Arash++Sadri++Jahanshahi&lang=en
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variables in this study. The study sample includes 384 households in Zahedan which was determined 

by simple random sampling and the Heckman Tobit model was estimated. 
 

Conclusion  

The results showed that among the social factors, the percentage of cyberspace use had the greatest 

impact on the desire to consume organic food. Among the health variables, exercise has the greatest 

impact on the tendency to consume organic foods. Here are some suggestions. First, since exercise 

has a positive effect on the tendency to consume organic food, cultural and sports issues should be 

used to promote public sports in society to encourage people to consume organic food. Second, it is 

suggested that given that organic food fairs have a positive effect on the desire to consume organic 

food, people should be encouraged to participate in organic food fairs. It is also suggested that since 

cyberspace, which has the most positive and significant effect on household awareness of organic 

food consumption, people should be encouraged to use cyberspace. Thirdly, considering the economic 

factor influencing the price of organic food on the tendency to consume organic food, it is 

recommended that the government control the price of organic food to protect consumers. Finally, the 

importance of environmental meetings that have a significant impact on the pattern of consumption of 

organic food in Zahedan should be given special importance and with the increase of public 

awareness of the environment led to an increase in the consumption of organic food in society. 
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