
 علمی نظر از سالم جنسی روابط فواید

 

. هییاتذ افضایؾ پشٍالکتیي َّسهَى تشؿح جٌؼی ساتطِ اص پغۺ تَیایی حغ تْثَد -1    

 تَیایی پیاص دس سا جذیذی ًَسًٍْای هغض تٌیادی ػلَلْای تا هیگشدد ػثة َّسهَى ایي

 هـاّذُ صًاى دس تَیایی حغ تْثَدی ایي ًیض ؿیشدّی دٍساى دس. )کٌٌذ ایجاد هغض

 (هیگشدد

 

 ّفتِ طَل دس جٌؼی ساتطِ ًَتت ۳ اص تیؾ داؿتيۺ قلثی تیواسیْای سیؼک کاّؾ -۲    

 جٌؼی ساتطِ. هیذّذ کاّؾ ًصف تِ دسهشداى سا قلثی تیواسیْای تِ اتتال سیؼک

 .هیذّذ کاّؾ ًیض سا خَى تذ کلؼتشٍل

 

 ساتطِ یک. اػت تذًی فؼالیت ًَع یک جٌؼی ساتطِۺ اًذام تٌاػة ٍ ٍصى کاّؾ -۳    

 تشٍی دٍیذى دقیقِ ۵۵ هؼادل یؼٌی ػَصاًذ، هی اًشطی کالشی ۲۲۲ پشحشاست جٌؼی

 دس تاس ۷۲ اص( جٌؼی لحاظ اص) تشاًگیختِ فشد قلة ضشتاى(. ثاتت دٍ)هیل تشد دػتگاُ

 ٍ توشیي تاػث جٌؼی ساتطِ حیي اًقثاضات. یاتذ هی افضایؾ دقیقِ دس تاس ۵۵۲ تِ دقیقِ

 پالػوای. هیگشدد ػیٌِ قفؼِ ٍ گشدى تاصٍّا، تاػي، ساًْا، لگي، ػضالت ؿذى دسگیش

 تاػث هیتَاًذ کِ هیثاؿذ، تیشٍئیذ غذد کٌٌذُ تحشیک َّسهًَْای حاٍی هشداى هٌی

 .گشدد آًاى ٍصى کاّؾ ٍ صًاى دس پایِ هتاتَلیؼن افضایؾ



 

 تاػث َسهَىّ ایيۺ هیـَد تؼتَػتشٍى َّسهَى تَلیذ افضایؾ تاػث جٌؼی ساتطِ -۴    

 .هیگشدد اػتخَاًْا ٍ ػضالت ؿذى هحکوتش

 

 ًیض آًاى جٌؼی ؿشیک ٍ تَدُ فؼال جٌؼی لحاظ اص کِ صًاًیۺ افؼشدگی کاّؾ -۵    

 پشٍػتاگالًذیي َّسهَى. هیثاؿٌذ افؼشدگی هؼتؼذ کوتش کٌٌذ، ًوی اػتفادُ کاًذٍم اص

 تؼذیل تاػث ٍ گشدیذُ جزب صًاى تٌاػلی دػتگاُ تَػیلِ هشداى هٌی دس هَجَد

 هیثاؿذ پشٍطػتشٍى ٍ اػتشٍطى َّسهًَْای حاٍی هشداى هٌی. ؿَد هی صًاًِ َّسهًَْای

 خَد ؿَّشاى هٌی هؼشض دس کِ صًاًی. هیثاؿٌذ هَثش خلق تْثَد دس آًْا دٍی ّش کِ

 ػذم ٍ ًاخَاػتِ حاهلگی الثتِ. )هیثاؿٌذ ؿادتش( کاًذٍم تذٍى جٌؼی ساتطِ) داسًذ قشاس

 (تاؿذ اٍلَیت دس تایؼتی هقاستتی تیواسیْای تِ اتتال

 

 اکؼی َّسهَى ػطح( جٌؼی لزت اٍج) اصاسگاػن قثل دسػتۺدسد تؼکیي -۶    

 ضذ) آًذٍسفیي تشؿح تاػث َّسهَى ایي. یاتذ هی افضایؾ ًشهال ػطح تشاتش ۵ تِ تَػیي

 تشؿح تاػث جٌؼی ساتطِ. هیذّذ تؼکیي سا دسدی ّشگًَِ ٍ گشدیذُ( تذى طثیؼی دسد

 .دّذ کاّؾ سا قاػذگی دسدّای هیتَاًذ کِ هیگشدد ًیض اػتشٍطى َّسهَى

 



 پادتي ػطح داسًذ، جٌؼی ساتطِ دسّفتِ تاس ۲-۵ کِ افشادیۺ کوتش ػشهاخَسدگی -۷    

 ایوٌی ػیؼتن تقَیت تاػث اهش ایي. هیثاؿذ تیـتش دسصذ ۳۲ آًْا تذى دس A ایوٌَگلَتیي

 .هیگشدد تذى

 

 تقَیت تاػث ٍ تاؿٌذ هی طثیؼی کگل توشیٌات جٌؼی ساتطِۺ هثاًِ تْتش کٌتشل -۸    

 .هیگشدد هثاًِ ػضالت

 

 سٍی، حاٍی( هْثل هخاط اص ؿذُ جزب) هٌی پالػوایۺ تش ػالن دًذاًْای -۹    

 ّوچٌیي. هیکٌذ جلَگیشی دًذاًْا پَػیذگی اص کِ هیثاؿذ هؼذًی هَاد دیگش ٍ کلؼین

 تْذاؿت اٍلیِ اصَل سػایت تِ هلضم سا جٌؼی ؿشیک دٍ جٌؼی، ساتطِ تشفشاسی آداب

 .هیکٌذ دًذاًْا صدى هؼَاک جولِ اص

 

 ػشطاى ٍ اًضال تؼذاد هیاى ساتطِ تِ اٍسٍلَطیؼتْا تشخیۺ پشٍػتات ػالهت -۵۲    

 ّوچَى هَادی هٌی کیؼِ ٍ پشٍػتات هٌی هایغ تَلیذ تشای. داسًذ اػتقاد پشٍػتات

. هیکٌٌذ تغلیع تشاتش ۶۲۲ تا سا آًْا ٍ هیگیشًذ خَى اص سا پتاػین ٍ ػیتشیک اػیذ سٍی،

 تِ ٍ هَاد ایي ّوشاُ تِ اػت هوکي ًیض خَى دس هَجَد ػشطاًضای ػاهل ّش تیي ایي دس

 اص هیتَاًذ هکشس اًضال ٍ جٌؼی ساتطِ. گشدد اًثاؿتِ ٍ تغلیع پشٍػتات دس هیضاى ّویي

 ثاتت الثتِ. آٍسد ػول تِ جلَگیشی پشٍػتات غذُ دسٍى دس ػشطاًضا ػَاهل ؿذى اًثاؿتِ



 دس سا پشٍػتات ػشطاى هیتَاًذ جٌؼی ؿشیک چٌذیي تا جٌؼی ساتطِ داؿتي گشدیذُ

 اص هٌتقلِ تیواسیْای تِ اتتال سیؼک افضایؾ خاطش تِ. )دّذ افضایؾ دسصذ ۴۲ تا هشداى

 (جٌؼی ساُ

 

 ؿذى ػفت تاػث جٌؼی ساتطِۺ اػت خطش تی صًاى تشای جٌؼی ساتطِ دس افشاط -۵۵    

 اص ایٌکِ تش هـشٍط الثتِ. هیگشدد صًاى دس قاهتی ػاختاس تْثَد ٍ تاػي ٍ ؿکن ػضالت

 کِ ای یائؼِ صًاى. ًثاؿذ خثشی اػتشع ّشگًَِ ٍ ًاخَاػتِ ،حاهلگی هقاستتی تیواسیْای

 هقاستت ٍ هْثل( تحلیل)آتشٍفی دچاس اػت هوکي ٍسصًذ هی اهتٌاع جٌؼی ساتطِ اص

 ساتطِ طشیق اص داسًذ، ًیاص آًْا تِ یائؼِ صًاى کِ َّسهًَْایی توام. گشدًذ دسدًاک

 (کاًذٍم تذٍى جٌؼی ساتطِ. )هیثاؿذ دسیافت قاتل ؿَّشاًـاى تا ػالن جٌؼی

 

 تٌاػلی آلتۺ تاؿذ آفشیي دسدػش هشداى تشای هیتَاًذ جٌؼی ساتطِ دس افشاط اها -۵۲    

 ساتطِ دس ّوچٌیي. گشدد پَػتی تحشیک یا ٍ خشاؿیذگی دچاس اػت هوکي هشداى

 ؿل. گشدد آػیة دچاس هیتَاًذ هشداى تٌاػلی آلت تافت هذت طَالًی ٍ خـي جٌؼی

 پش خَى اص هشد آلت ًؼَظ ٌّگام. ًیؼت ػلت تی اًضال ٍ ًؼَظ اص پغ آلت ؿذى

 اکؼیظى هجذد جزب تشای. یاتذ ًوی جشیاى آلت دس خًَی دیگش آى اص پغ اها. هیگشدد

 اػتشاحت ٍ ؿذُ ؿل آلت تا ًذّیذ اجاصُ ؿوا چٌاًچِ. گشدًذ ؿل تایؼتی آلت ػضالت

 تیواسی دس. ایذ کشدُ هحشٍم کافی اکؼیظى دسیافت اص سا آلت ػضالت کاس ایي تا کٌذ،



 دچاس اػت هوکي آلت آیذ، هی پذیذ دائوی ًؼَر آى دس کِ( PRIAPISM)پشیاپیؼن

 .هیگشدد هحؼَب پضؿکی اٍسطاًغ یک پشیاپیؼن خاطش ّویي تِ. گشدد ػلَلی هشگ

 

 سا تذى اػضای دیگش ٍ هغض تِ خَى جشیاى جٌؼی ساتطِۺ خَى جشیاى افضایؾ -۵۳    

 هَاد ٍ سػیذُ تذى اسگاًْای تِ تیـتشی هغزی هَاد ٍ اکؼیظى تٌاتشایي. هیذّذ افضایؾ

 .هیگشدًذ دفغ تذى اص ػشیؼتش ًیض صایذ

 

 اسگاػن تِ دسّفتِ تاس ۲ کِ دسافشادی هیش ٍ هشگ ًشخۺ ػوش طَل افضایؾ -۵۴    

 .هیکٌٌذ تجشتِ سا اسگاػن هشتثِ یک تٌْا هاُ طَل دس کِ اػت افشادی ًصف هیشػٌذ،

 

 ایيۺ هیگشدد صًاى دس اػتشٍطى َّسهَى ػطح افضایؾ تاػث جٌؼی ساتطِ -۵۵    

 تیواسیْای تشاتش دس سا صًاى ٍ ؿذُ هْثل تیـتش لغضًذگی ٍ پزیشی اًؼطاف تاػث َّسهَى

 .هیکٌذ هحافظت قلثی

 

 ساتطِ ّوچٌیيۺ اػت هَثش تؼیاس اضطشاب ٍ اػتشع کاّؾ دس جٌؼی ساتطِ -۵۶    

 .هیگشدد خَاب کیفیت تْثَد تاػث جٌؼی

 



 

 کؼی چٌاًچِۺ اػت دسهاًگش ٍ تخؾ ؿفا تاؿذ تَام ػـق تا چٌاًچِ جٌؼی ساتطِ -۵۷    

 تشای ًیض ؿوا هقاتل دس ٍ تاؿذ داؿتِ دٍػتتاى ٍ تَدُ قائل اّویت تشایتاى کِ داسیذ سا

 یکذیگش تا ًیض جؼوی ٍ احؼاػی لحاظ اص تاؿیذ، داؿتِ دٍػتؾ ٍ تَدُ قائل اّویت ٍی

 تِ اتتال یا ٍ صٍدسع هشگ خطش هؼشض دس کوتش تشاتش ۵-۳ آًَقت تاؿیذ، صویوی

 کشدى لوغ هثثت اثشات خاطش تِ آى اص تخـی. داؿت خَاّیذ قشاس گًَاگَى تیواسیْای

 ؿوا تذى ؿیویایی تشکیثات دس تغییش تاػث کشدى ًَاصؽ ٍ گشفتي آغَؽ دس. هیثاؿذ

 .هیـَد

 

 هشداى ٍ صًاى ًفغ ػضت ٍ تٌفغ اػتواد افضایؾ دس ػالن جٌؼی ساتطِ -۵۸    

  تاؿذ داؿتِ تؼضایی تاثیش هیتَاًذ( هشداى خصَصا)

 


