
پشهمشکلی بنامغواصی وکردن برايسفر

ممکن است هاپشهدر امان نیست . کسچیهاین دنیا پر از پشه است و 
حامل بیماري باشند . حال که فصل تابستان است و بهترین زمان براي 

مختلف باید مراقب این يشهرهاغواصی به مناطق و کردن براي انجامسفر
.حشرات بسیار کوچک باشید

، افراد بیمار و مسافرانی برندیمکان ، افرادي که از کمبود ویتامین رنج کود
پشه یزدگشین، بیشتر در معرض شوندینمکه بومی یک منطقه محسوب 

باعث ایجاد آلرژي در بعضی تواندیماز موارد ياپارهقرار دارند. نیش پشه در 
.استشدهمشاهدهیزدگشینساعت بعد از 24دقیقه تا 20زمانی از افراد گردد. آلرژي پوستی نسبت به نیش پشه در فاصله

و بعد از چند هفته به بلوغ کنندیميگذارتخمدر آب هاپشهاست. دمدهیسپاز غروب خورشید تا هاپشهزمان فعالیت اغلب 
دارند و از خون جانوران و تربزرگانی ماده دهيهاپشهاما کنندیمنر دهانی کوچک دارند و از گیاهان تغذیه يهاپشه. رسندیم

حسیبآگاه نشود قبل از نیش زدن ، مکان نیش زدن را هاآنماده براي اینکه طعمه از حضور يهاپشه. کنندیمانسان تغذیه 
.دیکنینم. به همین خاطر است که شما در هنگام گزش دردي احساس کنندیمو سپس نیش را وارد پوست کنندیم

باز زیاد قرا نگیریديهاطیمحکنید در سعی-1
و شلوار بپوشیدبلندنیآستلباس -2
را روي لباس مشاهده کنیدهاپشهبه رنگ روشن پوشیده تا بتوانید ییهالباس-3
بپوشانیدشوندیمدافع حشرات که بر روي پوست مالیده يپمادهاسطح بدن خود را توسط -4
و غروب سعی کنید از محل اقامت خارج نشویددمدهیسپدر -5
معطر استفاده نکنیدشیآرالوازماز -6
دافع حشرات استفاده کنیديهاقرصدر محل اقامت از اسپري و یا -7

در نزدیکی زباله و مواد فاسد شده قرار نگیرید٨-
و محفوظ استراحت کنیددربستهدر یک محیط ٩-

بیشتر نسبت به سایر افراد یزدگشینجذب روغن موز در خون باعث کنید. فر خودداري از خوردن موز در هنگام س١٠-
.دهندیمخون حاوي قند بیشتر را ترجیح کالًهاپشه. گرددیم

چون پس از مصرف بدن دهد. را کاهش یزدگشینمیزان تواندیم(تیامین) به مدت یک هفته 1استفاده از ویتامین بی ١١-
کندیمکه پشه را دور ردیگیمبوي خاصی 

سعید پروین گردآوري ، تألیف و ترجمه : 
www.IranMarina.comالمللی مارینا مرکز غواصی بینپیوندها : 

.باشداي (درج منبع و نویسنده) آزاد میي و رعایت اخالق حرفهدارشرط امانتمندان و هنرجویان غواصی بهاستفاده از مطالب این مقاله براي عالقهنامه : اجازه


