
  

 

دارٍّبیی وِ ثِ صَرت صل ّستٌذ ثِ دليل ٍجَد 

ثْتز است آًْب را . ضًَذ آة در آًْب سٍد فبسذ هی

ّبیی  اسپزی. هبُ ثعذ اس ثبس وزدى دٍر ثيٌذاسیذ3

ضًَذ ّن ثعذ اس  هیوِ اس عزیك هخبط ثيٌی جذة 

ثبس ضذى فمظ تب یه ّفتِ لبثل استفبدُ ّستٌذ ٍ 

رٍد ٍ ثْتز  ضبى اس ثيي هی ثعذ اس آى تبثيزگذاری

در عيي حبل دارٍّبی  .است آًْب را دٍر ثزیشیذ

ضًَذ ووتزیي  تزويجی وِ در دارٍخبًِ سبختِ هی

ایي دارٍّب را ثبیذ . عَل عوز را ثيي دارٍّب دارًذ

ّفتِ هصزف وزد اهب ثْتز 4تب  3حذاوثز در هذت 

است سهبى هبًذگبری آًْب را اس دوتز دارٍسبس 

ایي دارٍّب هَاد ًگْذارًذُ ًذارًذ ثِ . ثپزسيذ

ّويي دليل ثِ ضذت آهبدگی آلَدگی هيىزٍثی ٍ 

اگز دارٍ عَری ثِ ضوب تحَیل دادُ . لبرچی دارًذ

تبى را  ضذ وِ هججَر ضذیذ ثزای هصزف اًگطت

عوئي ثبضيذ وِ خيلی سٍدتز اس داخل آى ثشًيذ م

ضَد چَى  وٌيذ دارٍ فبسذ هی چيشی وِ فىز هی

وٌيذ وِ  یه ولًَی جذیذ ثبوتزی ٍارد آى هی

  .تهستعذ رضذ ثبوتزی اس

 

 

 

  

 

 دارٍّبی هٌمضی را چِ ثبیذ وزد؟

ثْتز است ایي دارٍّب . دارٍّبی تبریخ گذضتِ را ثبیذ دٍر ثزیشیذ

ّب را اٍل در  ّب ٍ لغزُ ضزثت. دٍر ثزیشیذرا در پالستيه ثپيچيذ ٍ 

ثعضی اس . ّبی آًْب را دٍر ثزیشیذ فبضالة خبلی وٌيذ ثعذ ضيطِ

تَاًٌذ ثزای هحيظ  گذرد هی دارٍّب ٍلتی تبریخ هصزف آًْب هی

تَاًٌذ  ّب، هی ایي دارٍّب عالٍُ ثز اًسبى. سیست خغزًبن ثبضٌذ

تَاًٌذ  ثال هیم. ثزای حيَاًبت ٍ هحيظ سیست ّن خغزًبن ثبضٌذ

ثِ  .ٍارد جزیبى آة سیزسهيٌی ضًَذ ٍ هٌبثع آة را آلَدُ وٌٌذ

عالٍُ هوىي است تَسظ حيَاًبتی هثل سگ، گزثِ یب حتی 

اگز دارٍ، جشٍ  .پزًذگبى خَردُ ضًَذ ٍ ثِ آًْب آسيت ثزسبًٌذ

ا را ثِ ضًَذ ثْتز است آًِ دارٍّبیی ثَد وِ ثعذ اس اًمضب سوی هی

ّب ثبیذ دلت ثيطتزی  ثزای آهپَل. دّيذ هزاوش درهبًی تحَیل

دّيذ آًْب خَدضبى عجك  اگز در درهبًگبُ تشریك اًجبم هی. وٌيذ

وٌيذ ٍ  ریشًذ اهب اگز در خبًِ تشریك هی اصَل ضبیعبت را دٍر هی

اًذاسیذ حتوب آى را در وبغذ ثپيچيذ تب  سزًگ ثب سَسى را دٍر هی

پز اس ضبیعبت  ضْزیبدتبى ثبضذ . ثبعث اًتمبل ثيوبری ًطًَذ

 .وي است ٍ ایي ضبیعبت هوىي است ثِ آًْب آسيت ثزسبًذ جوع
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 همذهِ 

ضَد وِ  در خبًِ خيلی اس هب دارٍّبیی پيذا هی

. ت وسی اس آًْب استفبدُ ًىزدُ استّبس هذت

ایي دارٍّب آًمذر در یخچبل یب لفسِ دارٍّبی 

اهب . گذرد هبًذ تب تبریخ هصزفص هی خبًِ هب هی

داًيذ تبریخ هصزف دارٍّب را ثبیذ اس وجب  آیب هی

فْويذ، ثبیذ ثب دارٍّبی تبریخ گذضتِ چِ وزد ٍ 

هصزف دارٍی تبریخ گذضتِ چِ تبثيزی ثز ثذى 

ؤاالت هغلت ثِ توبم ایي س اداهِ ایي دارد؟ در 

اریخ اًمضبی یه دارٍ در ت .ضَد پبسخ دادُ هی

ٍالع ثيبًگز آخزیي تبریخی است وِ ضزوت 

لذرت تَاى ٍ    ، ًْبیت دارٍیی تَليذ وٌٌذُ دارٍ

ثِ عَری وِ اًتظبر هی . اثز آى را تضويي هی وٌذ

لذرت اثز دارٍ ون , اریخرٍد پس اس گذضت ایي ت

هخفف    EXP .   .وبّص  ثگذارد ون رٍ ثِ

Expiration    ایي . اًمضبست  یب ّوبى تبریخ

  .وٌٌذ تبریخ را ثب هبُ ٍ سبل عٌَاى هی

    

 

 

 تبریخ اًمضبی دارٍّب وجب ًَضتِ ضذُ؟

اگز ٍرق آلَهيٌيَهی لزظ را در دست ثگيزیذ، اًتْبی آى 

ّبی هختلف تبریخ   عذدّبیی درج ضذُ است؛ ایي عذدّب ثِ رٍش

ّب ٍ پوبدّبی تيَپی ایي  دّذ ثزای وزم هیاًمضبی دارٍ را ًطبى 

ضَد ًَضتِ  تبریخ رٍی اًتْبی تيَح ٍ جبیی وِ تيَح ثستِ هی

. ضَد ایي تبریخ هعوَال رٍی در جعجِ ّن ًَضتِ هی. ضذُ است

تبریخ اًمضبی ضزثت، لغزُ ٍ دارٍّبی هبیع دیگز ثِ صَرت 

ثزجستِ رٍی ثزچست ضيطِ ٍ رٍی در جعجِ آى ًَضتِ ضذُ 

ّب ّن ثزای هغوئي ضذى اس تبریخ اًمضبی آًْب  رای آهپَلة .است

رٍی آى تبریخ ًَضتِ . تَاًيذ ثِ ثزچست دٍر آهپَل ًگبُ وٌيذ هی

هوىي است رٍی لسوت سز آهپَل یب ضزثت ّن . ضذُ است

تبریخ هصزف ّز دارٍ فمظ ٍلتی  .تبریخ اًمضب را ًَضتِ ثبضٌذ

. ًگْذاری ضَد وٌذ وِ در ضزایظ استبًذارد درثبرُ آى صذق هی

ضزایظ استبًذارد ًگْذاری ّز دارٍ رٍی آى ًَضتِ ضذُ اهب ثزای 

ثيطتز دارٍّب ضزایظ هسبعذ، ًگْذاری در َّای خطه ٍ خٌه 

اگز دارٍ سیز ًَر آفتبة هبًذ، در  .سدگی آًْبست ٍ اجتٌبة اس یخ

جزیبى رعَثت لزار گزفت، یخ سد یب ثيص اس حذ داغ ضذ، ثْتز 

حتی اگز تبریخ اًمضب آى ثِ پبیبى ًزسيذُ  سیذاست آى را دٍر ثزی

 .ثبضذ

 

 

ّب ثيطتزیي عوز را ثيي دارٍّب دارًذ اهب عوز دارٍّبی  لزظ

ّبی چطن هَاد  ثزای هثبل لغزُ .وٌذ هختلف ثب ّن فزق هی

ًگْذارًذُ دارًذ ٍ ثِ ضزعی وِ ثبس ًطًَذ تب پبیبى تبریخ اًمضب 

ّب را ثبس وزدیذ ثبیذ حذاوثز  اًذ اهب اگز در ایي لغزُ لبثل استفبدُ

ّب  هبُ دارٍ را توبم وٌيذ چَى دارٍ در هعزض ثبوتزی 3ظزف 

است وِ اس  الجتِ ایي در صَرتی. ضَد گيزد ٍ آلَدُ هی لزار هی

اگز ًَن ظزف لغزُ ثب چطن . فبصلِ لغزُ را داخل چطن ثزیشیذ

توبس پيذا وزد ثبیذ ثالفبصلِ آى را دٍر ثزیشیذ چَى استزیل 

ّبی اضه  لغزُ. ضَد دّذ ٍ آلَدُ هی ثَدى خَد را اس دست هی

اًذ را ّن ثبیذ  هصٌَعی وِ ثزای یه ثبر هصزف عزاحی ضذُ

ثزای هثبل خبًَادُ  .ًذاسیذثالفبصلِ ثعذ اس هصزف دٍر ثی

ّب در صَرت تبریخ گذضتِ ثَدى تجذیل ثِ یه  تتزاسبوليي

فزآٍردُ ضيويبیی جبًجی سوی ضذُ ٍ هصزف آًْب ثبعث 

وِ ثسيبر خغزًبن ٍ هْله هی  ضَد هی خبصیپيذایص سٌذرم 

 . ثبضذ

 
 

 


