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 واقعيتهايي در مورد اندازه آلت تناسلي مردان

يك سؤال آه بطور مكرر پرسيده مي شود آه ايا. خواهيم در مورد اندازة آلت مردان يا اندازة آلت مصنوعي صحبت آنيم در اين قسمت ما مي  
پاسخ اين سؤال آنست آه گاهي اوقات اندازة بزرگتر بهتر است همانطور آه در برخي مواقع اندازة آوچكتر مناسب. اندازة بزرگتر بهتر است  

 است

اگر. خواهد انجام بدهد، دارد دهد، بستگي به موقعيت حال حاضر وي و يا فعاليتي آه او مي اندازهاي از آلت آه يك زن تمايل دارد و ترجيح مي  
اگر يك زن در. او تصميم دارد آه براي اولين بار در آميزش مهبلي شرآت آند، احتماًال هر آلتي براي او بزرگ و مرعوب آننده خواهد بود  

اگر او بخواهد آه شريكش را با دهان. مورد آميزش مقعدي تامل و تفكر آند، ممكن است آه تصميم او مبتني بر اندازة آلت شريكش باشد  
شوند آه او احساس خفگي بكند و عضالت فكش هاي بزرگ باعث مي بربيانگيزاند، ممكن است يك آلت آوچك را ترجيح بدهد، براي اينكه آلت  

توانند در يك رديف و راستا قرار بگيرند بنابراين اولويتهاي زنان نمي. درد بگيرند  

آاري آه طول يك الت انجام. دهند؟ پاسخ اين سؤال بلي است اي وجود دارند آه بعضي از زنان يك آلت بزرگ را ترجيح مي آيا مسائل فيزيكي  
شود تا يك آلت اغلب يك آلت بزرگ به يك الت آلفت اتالق مي. دهد دهد خيلي آم و يا حتي ناچيز است در برابر آاري آه قطر آن انجام مي مي  
بافتهاي حساسي در. آنند، محيط اطراف آن و آلفتي آن براي زنان خيلي مهم تر است در حاليكه مردان بيشتر به طول آلتشان افتخار مي. دراز  

اين بافتها عبارتند از چوچوله زن، ساختار دور از مرآز فرج، مجراي ادرار و بافتهاي اسفنجي حوالي. اند اطراف و محيط حوالي فرج واقع شده  
حتي نقطة. فرج  G فشار بيشتري آه بر روي اين. زنانه، اگر آه زن يكي از آن را داشته باشد، در حدود دو اينچي دهانه فرج قرار گرفته است  

بعبارت ديگر، آوبيدن بر روي رحم زن ممكن.  است براي بعضي از زنان لذت بيشتري را به ارمغان بياوردممكنشود،  ها اعمال مي ساختمان  
تواند باعث درد و ناراحتي بشود است هميشه لذت بخش نباشد و گاهي اوقات مي  

آنند، بعضي از آنها تمايل در نتيجة ميل داشتن به پر شدن فرج و داشتن درد در مهبل آه بعضي از زنان در هنگام آميزش مهبلي تجربه مي  
هرچه شيء بزرگتر باشد، بيشتر فرج آنها را پر. برند از اين احساس آه چيز بزرگتري فرج آنها را از هم باز آند و آنرا پر آند دارند و لذت مي  

آنند و در بعضي به همين دليل است آه بعضي از زنان آلتهاي مصنوعي بزرگي انتخاب مي. شود آند و باعث احساس رضايت بيشتر آنها مي مي  
رسند، بنابر تجربيات و آزمايشهاؤ بعضي از زنان به ارگاسم شديدتري مي. موارد تمايل به وارد آردن دست مشت شده در درون فرج خود دارند  

آنها ممكن است در ابتدا با يك انگشت و يا آلت مصنوعي آوچك شروع آنند، اما وقتي آه از. وقتي آه فرجشان تا حداآثر ظرفيت پر مي شود  
در برخي موارد حتي بزرگترين. وسايل بزرگتري براي اينكار استفاده آردند، ديگر نتوانند با انگشت و يا آلتهاي آوچك به لذت دلخواه برسند  

توانند آه پر آردن فرج مورد نياز آنها را انجام بدهد آلتهاي مردانه نمي  

رسد مرداني آه داراي آلت تناسلي بزرگتري از آنجائيكه بنظر مي. برخي از زنان ممكن است بخاطر مسائل رواني آلت بزرگتر را ترجيح بدهند  
يك زن ممكن است آه موقعيتش در. رسند تر مي تر و پسنديده آنند به نظر زن هستند مردانگي بيشتري دارند، زناني آه توجه آنان را جلب مي  
يك. تواند همكارانش را شكست بدهد زن ممكن است آه احساس آند آه او مي. جامعه را بهتر درك آند، اگر آه شريكش داراي چيز متفاوتي باشد  

هاي مردانه جذب زنان زيادي بوسيلة آلت. تواند در ظاهر او را بيشتر برانگيخته آند زن ممكن است آه بيابد آه قيافة يك آلت بزرگتر مي  
زنان زيادي از اينكه آلت. مجذوبيت آنها اغلب به اندازه بستگي ندارد. خواهند، ولي آنرا ندارند شوند، بدليل آنكه آنها الزامًا يكي از آنها را مي مي  

ها عاشق بعضي از مادران آودآان و پسر بچه. برند شق شدة شريكشان را در دست يا در بين لبهاي خود بگيرند و يا آنرا ببينند، لذت زيادي مي  
دليل آن احتماًال بخاطر آنجكاوي بيشتر در مورد اميال.(آلت آوچك پسرشان هستند و دوست دارند آه به آن نگاه آنند و حتي آنرا لمس آنند  

بعالوه ممكن است آه زن قادر نباشد آه آلت شريك. آند ممكن است آه اين آار بدليل تحسيني باشد آه جامعه از آلت مرد مي. سكسي است  
آنها تمايل ندارند آه شريكشان. بعضي از زنان همجنس باز نيز مجذوب آلت تناسلي مرد هستند.) بزرگسالش را بخوبي و بطور آامل آاوش آند  

يك موضوع را بايد به خاطر داشته باشيم. گردند تا حس آنجكاوي خود را ارضا آنند يك آلت واقعي داشته باشد، اما به دنبال يك شريك مرد مي  
 آه مغز قبل از تمام بزرگترين اندام تناسلي ما قرار دارد

تواند باعث همانطور آه در باال ذآر شد، يك الت تناسلي مردانة بزرگ مي. دهند زنان ديگري هستند آه آلت تناسلي مردانة آوچك را ترجيح مي  
يك زن ممكن است آه تمايل داشته باشد آه عمل تحريك آلت. حساس ناراحتي بكندآند، ا شود آه زن در هنگاهي آه آلت را با زبان تحربك مي  

 مرد با زبان را زياد انجام دهد، اما وقتي آه آلت شريكش به اندازة متوسط باشد آن آار را سخت بيابد، چه رسد به وقتي آه آلت شريكش بزرگ
بعضي از زنان فقط وقتي آه آلت تناسلي شريكشان آوچك و شل. تر و مهمتر از لذتهاي عاطفي و مزاياي آن هستند دردهاي فيزيكي سنگين. باشد  

تواند باعث درد و ناراحتي در هنگام يك آلت بزرگ همچنين مي. آنند است و يا در حال شق شدن است، اقدام به برانگيختگي آن با دهان مي  
تر يك زن آه از آميزش مقعدي لذت مي برد، ممكن است آه يك آلت آوچك را ترجيح بدهد چونكه آنرا راحت. آميزش مقعدي و مهبلي بشود  

.خواهند زناني آه نگران از دست دادن سفت شدگي عضالت مهبلي خود هستند، معموًال شريك با آلت آوچكتر مي. تواند در خود جاي بدهد مي  
 همانطور آه ديده شد، هميشه آلتر بزرگتر بهتر نيست

اگر اينطور است، پس چرا در فروشگاههاي فروش محصوال سكسي، آلتهاي مصنوعي غول. در برخي موارد اندازه موضوع اصلي بحث نيست  
اي نمايش داده شده است آه برخي شوند؟ در يك آتاب اطلس شناسايي آناتومي بدن، شكلهايي از آلتهاي تناسلي مصنوعي قديمي آسا فروخته نمي  

تر از اندازة متوسط آلت آند تا بدنبال چيزهايي آلفت آنم آه آنجكاوي سادة زنان آنها را مجبور مي من فكر مي. سانتيمتر قطر دارند ٦/٧از آنان   
آنها ممكن است آه درگير اين شايعه باشند آه آنچه آه حداآثر آنجكاوي آنان است، باعث افزايش لذت و خوشي آنان. تناسلي مردانه بگردند  

شود آه آنها به محدوديتهاي بدن خود توانند در فرج خود فرو آنند باعث مي براي بعضي از آنها فهميدن اينكه حداآثر چه قطري را مي. شود مي  
گيرد و اين موضوع حداقل براي بعضي الشعاع آن قرار مي آند، خوشي و لذت آنها تحت تا زماني آه اين آنجكاوي آنان را ترغيب مي. پي ببرند  

 از زنان صادق است

.خواهم بپرسم آه آيا واقعًا اندازة آلت مرد موضوع مهمي براي شريكش است؟ پاسخ آن خير است، حداقل براي تعداد زيادي از زنان در پايان مي  
مند به اندازة چه، شما بايد در خاطر داشته باشيد آه اگر زنان فقط عالقه. آنند اآثر زنان شريك خود را صرفًا از روي اندازة آلتش انتخاب نمي  
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تر بود آه يك آلت مصنوعي از فروشگاه بخرند و يا خود درست آنند، آه اندازة آن هم مطابق آلت تناسلي شريكشان بودند، براي آنها خيلي راحت  
شان بود آرزو و خواسته  


