
  كشور اقتصاد نياز و ضرورت ها؛ خانه سرد ايجاد
 زمان در مردم. باشد مي برخوردار خاصي اهميت از ها سبزي و تازه هاي ميوه نگهداري امروز تا دور هاي گذشته از

 مردم زمان، آن در. كردند مي نگهداري و حفظ را ها سبزي و ها ميوه شان منطقه محيط و اقليم به نظر گذشته هاي
 از تا نموده نگهداري ها كوزه و كنگينه مانند سفالي يا گلي ظروف داخل در شانرا ضرورت مورد هاي ميوه بيشتر
  .سازند مرفوع را شان شخصي هاي نيازمندي و نمايند جلوگيري آنها هنگام زود شدن خراب

 به ها سبزي و ها ميوه نگهداري مردم؛ تقاضاي همچنان و شهري زندگي تنوع و توسعه نفوس، ازدياد به توجه با
 مختلف مناطق در ها سردخانه ايجاد ميان اين در و شد پنداشته الزمي ضرورت يك مردم هاي نيازمندي رفع منظور
  .گرديد محسوب مهم امر يك تازه زراعتي محصوالت ساير و ها سبزي و ها ميوه نگهداشت و  حفظ جهت كشور
 بين از آنها اعظم قسمت نشوند، سازي ذخيره كشور در ها سبزي و ها ميوه بخصوص تازه، زراعتي محصوالت اگر
 شود، ايجاد كشور سراسر در ها سردخانه اگر. شوند متضرر كشور زارعين و دهاقين تا ميشود سبب و رفته

 نخواهيم مواجه آن قيمت افزايش با آن كمبود موقع در و نرفته فروش به پايين قيمت به كشور زراعتي محصوالت
  .شد
 سبزي و ها ميوه چون زراعتي محصوالت نگهداري و حفظ براي اساسي بخش مكمل ها سردخانه كنوني، شرايط در

 گردد مي فراهم  آن امكان و شده محصوالت نگهداري و عمر رفتن باال سبب آن، به جدي توجه. باشد مي تازه هاي
 و ضايع از جلوگيري ضمن ها سردخانه موجوديت. گردد مساعد خارج به نيز آن صادرات و رسيده خودكفايي به تا

 را خويش محصوالت ايشان تا سازد مي مساعد باغداران و دهاقين براي را امكان اين زراعتي، محصوالت شدن فاسد
  .آورند بدست بيشتر  نفع و كرده عرضه بازار به تدريج به و سال طول در

 و توليد ميان وصل ي حلقه عنوان به و بوده دهاقين براي اقتصادي جويي صرفه ايجاد در وسيله بهترين ها سردخانه
 موجوديت بدون كه است مسلم حقيقت يك اين. دارند اساسي رول محصوالت كيفيت حفظ در و باشند مي بازار

 تا علت همين  به كه باشد مي ممكن نا مناسب و ثابت نرخ با پايدار توليد امكان كشور مختلف مناطق در ها سردخانه
    .گردد مي مبدل ضايعات به شده خراب سردخانه نبود دليل به باغداران و زارعين دهاقين، محصوالت بيشترين حال
 تا شدند مي مجبور ها سردخانه نبود بخاطر باغداران و زارعين دهاقين، كشور؛ واليات بيشتر در قبل، سال چند تا

 دهاقين، محصوالت همه اوقات بيشتر در ها سردخانه نبود در و بفروشند اندك بهاي به شانرا محصوالت و توليدات
 قيمت و نداشت آنرا جذب قدرت هم ها بازار هنگام اين در و ميگرديد بازار وارد گي يكباره به  باغداران و زارعين

 شان شغل از ايشان صورت اين در. يافت مي كاهش شدت به ها سبزي و ها ميوه چون زراعتي محصوالت
 يا نمايند عزيمت شهرها بطرف و بفروشند خويشرا هاي باغ و ها زمين تا شدند مي مجبور نهايت در نااميدگرديده،

   .گيرند پيش در را مهاجرت راه كشور از خارج به هم



 كشورهاي به كه كشور محصوالت از بسياري آن موجوديت در و بوده درآمدزا كشور در ها سردخانه موجوديت
 ها سردخانه موجوديت در. شود مي صادر دنيا نقاط ساير به بندي، بسته و پروسس از بعد ميگردد، صادر همسايه
 بزرگ هاي سردخانه تا است الزم بناء. گردند مي ها روستا ي روانه زراعت بخش در كاريابي جهت شهرها از مردم
    .شوند ساخته كشور هاي قريه و دهات در كوچك هاي خانه سرد و بزرگ هاي ماركيت  در

 نيز آن احتكار از بلكه كند، مي جلوگيري ضايعات از تنها نه كشور، مختلف مناطق در ها سردخانه موجوديت
 و رفته بلند باغداران و زارعين دهقانان، اقتصاد كشور سراسر در ها، سردخانه موجوديت در. ميĤيد بعمل جلوگيري
  .آيد نمي پايين نيز ها سبزي و ها ميوه كيفيت و شده عرضه يكسان شكل به سال طول در شان محصوالت
 جهت كشور سراسر در ها سردخانه ساز و ساخت و ايجاد خاطر به اقداماتي اخير، هاي سال جريان در خوشبختانه
 آن ساز و ساخت در اواخر اين در و گرفته صورت)  تازه هاي سبزي و ها ميوه( زراعتي تازه محصوالت نگهداري

    .است آمده بعمل شدت
 مطابق  آرام آرام غذايي، صنعت بندي بسته مختلف هاي بخش آن، با كه است اين ها سردخانه مهم مزاياي از يكي  

 رشد كشور در غذايي صنعت ترتيب، همين به. ميرود بين از آن راه فرا مشكالت و شده عيار جهاني ستندرد و نورم
 افزوده ارزش كشور در ها سردخانه موجوديت صورت در. گردد مي شغل ايجاد و غذايي امنيت تأمين سبب و كرده

 افزايش در نتيجه در و  آيد مي ميان به ها سبزي و ها ميوه محصوالت مختلف هاي دربخش بيشتر زايي اشتغال و
  .ميكند ايفاء را مهم نقش نيز كشور داخلي خالص نا توليد
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