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 (مبتنی بر بكارگيري بخش كشاورزي)كاهش وابستگی به نفت در اقتصاد ایران 

  سيد مسلم موسویان

 :چكيده

هراي  ههاي نفتي بر حوزهرچند اثر وابستگي. بررسي كاهش وابستگي به نفت در اقتصاد ايران موضوع اصلي اين مقاله است

تروان  مختلف سياسي، اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي از سوي صاحبنظران مورد بررسي قرار گرفته اسرت ولري دركرل مري    

بايد توجره داشرت و برر كسري هرم      . گفت وابستگي به نفت نقش ديگر عوامل را در اقتصاد كشور كمرنگ جلوه داده است

ده اقتصادي يك كشور بر تكيره برر اينچنرين منرابعي بنرا و      پوشيده نيست كه نفت يك منبع تمام شدني است و نبايد آين

عوامل متعددي وجود دارد كه بر كاهش اين وابستگي تاثير مگبت دارند، در بين اين عوامل مي تروان صرنعت   . پايدار گردد

ل فقردان آمرار و   بره دلير  . گذار در اين زمينه باشدكشاورزي كشور را نام برد، كه مي تواند يكي از عوامل مهم و بسيار تاثير

-ها و ميزاناطالعات الزم و متناسب جهت تبيين اثر نفت بر اقتصاد كشاورزي كوشش شده است با طراحي برخي شاخص

ها ويژگي يك اقتصاد قوي و پايدار را با بررسي عوامل موثر و تلفيق آنها برا يكرديگر و برا تآكيرد برر اقتصراد كشراورزي و        

اي باشرد  ني كامال از وابستگي نفتي خارج مي شويم كه توليدات نفتي به حرد و انردازه  زما. كاهش وابسنگي نفتي بنا نهيم

كه بتوانيم صادرات غير نفتي را جايگزين صادرات نفتي كنيم كه در اين راه توجه بيشتر بره صرنعت و توليرد كشرور مري      

بسريار  ... ادن گرفتره ترا كشراورزي و   هاي مختلف از معر با توجه به امكانات خدادي در بخش. تواند راهگشاي اين امر باشد

 .هاي ارزي پيشرو و خودكفا باشدتوان در صادرات اين محصوالت و افزايش درآمدبينانه است كه كشور ما ميواقع

 وابستگي نفتي، اقتصاد كشاورزي: واژه هاي كليدي

  

                                                           

 moosavian20@yahoo.com  ،دانشگاه ياسوج- - 9

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:moosavian20@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

