
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  روش طبیعی برای فراری دادن پشه و مگس 12

 

 تیم تحریریه گرین لیست 



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 مگس و پشه دادن فراری برای طبیعی روش 12

 

 فراری دادن پشه و مگس؛ چگونه؟ 

از جمله معضالتی است که متاسفانه   و مگس از محیط زندگی پشه دادن فراری •

 .ایمهمگی ما با آن مواجه شده

توان آنها را در همه جا  دسته از حشراتی بوده که میها جزو آنها و پشهمگس •

 .یافت

شویم، حضور این حشرات  مخصوصا اینکه هر چقدر به فصل تابستان نزدیک می •

 .شود مان بیشتر میدر محیط زندگی

 .اگر همواره از وجود پشه و مگس در منزلتان شکایت دارید، جای نگرانی نیست •

نید با استفاده از چند روش طبیعی که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد  تواشما می •

 .از شر این حشرات موذی خالص شوید 

 .پذیر استهای طبیعی کامال امکانو مگس با استفاده از روش پشه دادن فراری •

توانند در دور کردن حشرات موذی  مواد گیاهی به دلیل رایحه خاصی که داشته می •

 .تان، نقش مهمی داشته باشندیاز محیط زندگ 

هایی نظیر: آشپزخانه، سالن ها به خصوص در مکانمسلما، مشاهده مگس •

 .رسد خواب، بسیار ناخوشایند به نظر میغذاخوری و اتاق

تواند سالمتی شما را به خطر اندازد. به وجود این حشرات موذی در خانه می  •

ت دفع این حشرات خبیث از  های طبیعی جهسری روشهمین دلیل، فراگیری یک

 .ای برخوردار استاهمیت ویژه

 هزارپا و  عنکبوت  حمام، سوسک دادن فراری برای کاربردی روش ۲۵ مطالعه: پیشنهاد
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 های طبیعی جهت فراری دادن پشه و مگس وجود دارد؟ چه روش

 ی دادن پشه و مگس با استفاده از گیاه آویشن فرار •

تواند بسیار موثر  و مگس از خانه می پشه دادن فراری آویشن، گیاه معطری است که جهت

 .باشد

گلی از گیاه آویشن  توانید با توجه به سلیقه خود، دستهروش کار بسیار راحت است. شما می

 .هده نمودید، قرار دهیددرست کرده و آن را در مکانی که مگس یا پشه را مشا

 ی سیب دادن پشه و مگس با استفاده از سرکهفراری  •

ی سیب در به دام انداختن پشه و مگس، نقش مهمی دارد. جهت انجام کار باید مقدار  سرکه

 .ی سیب را جوشانده و درون یک بطری بریزیدمشخصی از سرکه

ان مشخصی، متوجه به  سپس یک قیف را درون بطری قرار دهید. بعد از گذشت مدت زم

 .دام افتادن پشه و مگس درون قیف خواهید شد

 کننده طبیعی پشه و مگس از خانهروغن اسطوخودوس؛ دفع •

 .رودکننده طبیعی پشه و مگس از خانه، روغن اسطوخودوس به شمار میموثرترین دفع

 .ها بسیار موثر واقع شودپشه  دادن فراری تواند دررایحه قوی این روغن می

جهت انجام این کار باید مقداری از روغن اسطوخودوس را بجوشانید. هر زمان که در  

 .منزلتان پشه یا مگس مشاهده کردید، محلول را بر روی آنها اسپری نمایید

 فراری دادن پشه و مگس با خوردن سیر •

قش  و مگس از محیط منزلتان، ن  پشه دادن فراری تواند دردانستید که خوردن سیر میآیا می

مند به خوردن سیر  دسته از افرادی که عالقهمهمی داشته باشد؟ بله! این روش برای آن

 .شود هستند، پیشنهاد می

توانید آن را جوشانده و بر روی این  اگر طعم و مزه سیر برای شما ناخوشایند است می

 .نمایید حشرات موذی اسپری
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 روغن درخت چای؛ دافع پشه و مگس  •

و مگس ایفا نماید. جهت   پشه دادن فراری واند نقش مهمی درتروغن درخت چای می

جلوگیری از نیش پشه بهتر است که مقداری از روغن درخت چای را به پوست بدنتان  

 .بمالید

تان دور  ها را از محیط زندگیتواند پشهرایحه روغن درخت چای آنقدر قوی است که می

 .کند

 دور کردن پشه و مگس به وسیله نوشیدنی  •

 .تواند پشه و مگس را از خانه فراری دهدشاید برایتان جالب باشد بدانید که ماءالشعیر می

 .رایحه این نوشیدنی برای این حشرات موذی، خوشایند نیست

 جهت دور کردن آنها از محیط خانه، مقداری ماءالشعیر را درون ظرفی ریخته و در مکان

 .مورد نظر قرار دهید

 لیمو جهت جلوگیری از نیش پشه و روغن مخلوط روغن اکالیپتوس •

های موثر جهت جلوگیری از نیش زدن پشه این است که مقداری روغن  یکی دیگر از روش

 .لیمو مخلوط نماییداکالیپتوس را با روغن

توانید از نیش زدن دردناک پشه  سپس آن را بر روی بدنتان بمالید. با انجام این کار می

 .جلوگیری کنید

توانید روغن ریحان را هم تهیه کرده و آن را بر روی در و  عالوه بر این روش، شما می

 .ها اسپری کنیددیوار اتاق

 ی نعناع فراری دادن پشه و مگس با تهیه عصاره •

هایی که ذکر کردیم  العاده قوی دارد. در واقع، بین روشنعناع، گیاهی است که رایحه فوق

 رود. شما  و مگس به شمار می پشه دادن فراری ها جهتگیاه نعناع از موثرترین روش
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توانید عصاره نعناع را از عطاری تهیه کرده و مقداری از آن را با آب ترکیب کرده و  می

 .درون یک بطری بریزید. سپس آن را بر روی پشه یا مگس اسپری نمایید

 ی سویا؛ دافع پشه و مگس روغن دانه •

توانید از آنها استفاده های زیادی وجود داشته که میو مگس، روش پشه دادن فراری برای

 .نمایید

 .ی سویا استها، استفاده از روغن دانهیکی از این روش

ی سویا را بر روی شمع ریخته و  توانید تنها چند قطره از روغن دانهجهت انجام این کار می

 .سپس جهت روشن کردن آن اقدام نمایید

 .تان فراری دهیدشرات موذی را به راحتی از محل زندگیتوانید این ح با این روش می

 ها جهت فراری دادن مگس خیار؛ از موثرترین روش •

 .ها در سطل زباله از خیار استفاده نماییدگذاشتن مگسجهت جلوگیری از جمع شدن و تخم

ها جهت جلوگیری از جمع شدن  حلترین راه در واقع، خیار یکی از بهترین و اثربخش

 .رود در اطراف سطل زباله به شمار می هامگس

تنها کافی است خیار را به قطعات مختلف برش داده و آنها را داخل یا در اطراف سطل  

 .زباله قرار دهید

 فراری دادن پشه و مگس با بوی کافور  •

و مگس بسیار تاثیرگذار بوده، استفاده  پشه دادن فراری هایی که جهتیکی دیگر از روش

 .از کافور است

اگر در منزلتان مگس یا پشه مشاهده کردید مقداری کافور را در ظرفی ریخته و به مدت نیم  

 .ساعت در فضای اتاق قرار دهید
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 کننده جهت فراری دادن پشه و مگس ی ضدعفونیاستفاده از ماده •

 .و مگس از منزلتان بسیار موثر است پشه دادن فراری کننده دری ضدعفونیاستفاده از ماده 

مقدار مشخصی الکل را با آب مخلوط کرده و آن را در اتاق قرار دهید. با این کار متوجه  

 .ای در منزلتان وجود نداردخواهید شد که که هیچ مگس و پشه

 گیری نهایی نتیجه

ت موذی،  های خانگی، مدفوع حیوانات و… در جذب حشراعوامل مختلفی نظیر: نور، زباله

 .نقش مهمی دارند

روند که فراری دادن آنها از محیط زندگی  پشه و مگس از جمله حشرات موذی به شمار می

 .به یک معضل تبدیل شده است

توانید با استفاده از آنها، پشه و مگس را از  های طبیعی زیادی وجود داشته که شما میروش

 .محیط زندگی خود فراری دهید

اشاره شده   موذی  حشرات دفع های طبیعی درا به تعدادی از این روشدر این مقاله، تنه

 .است

 


