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برای رسیدن به رضایت و عملکرد جنسی مناسب و رابطه ی جنسی دلخواه ،دانش کافی زوجین
نسبت به بدن خود و همسرشان ضروری است .بنابراین در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

دستگاه تناسلی و تولیدمثل مردانه
وظیفه ی این دستگاه ،تولید سلول جنسی مردانه (اسپرم) و انتقال آنها به رحم زن جهت ترکیب
شدن با سلول جنسی زنانه (تخمک) است که پس از لقاح ( ترکیب اسپرم و تخمک) ،تخم تشکیل
میشود .دستگاه تناسلی در مردان از اجزای خارجی و داخلی تشکیل شده است.

دستگاه تناسلی خارجی مردانه
آل��ت تناسل��ی (پنیس) :طولی حدود  7ت��ا  10سانتیمتر در حالت غیرنع��وظ و قطری حدود 2/5
سانتیمت��ر دارد .بخش خارج��ی و قابل دید دستگاه تولیدمثلی مردانه بوده و وظیفه ی آمیزش جنسی
و دف��ع ادرار را دارد .لزم ب��ه ذکر است که اندازه و قطر آلت تناسلی در عملکرد جنسی افراد بی تاثیر
است .در آلت تناسلی مردانه اغلب نواحی حساسی وجود دارند که تحریک آنها باعث تحریک جنسی
ف��رد و سف��ت و پرخون شدن آلت تناسلی میشود و طول آن در حالت نعوظ به  12الی  18سانتیمتر
میرسد.
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کیسه های بیضه (اسکروتوم) :این کیسه ها دو طرف آلت تناسلی قرار دارند و بیضه ها و اپیدیدیم
را در خود جای میدهند.

دستگاه تناسلی داخلی مردانه
بیض��ه :بیضه ه��ا در کیسه بیضه به وسیله طنابی آویزان میباشند .این عضو بسیار به تغییرات دما
حس��اس میباشد .علوه بر تولید اسپرم ،وظیفه دیگر آن ،ترشح هورمونی به نام تستوسترون میباشد
ک��ه سب��ب ایجاد صفات مردانه در مرد مثل رویش مو در صورت ،زیربغل و ناحیه ی تناسلی و بزرگ
شدن اعضای تناسلی در بلوغ میگردد.
اپیدیدی��م :ی��ک لوله ی پر پیچ و خم بالی بیضه ها است که ب��ه مجرای منی بر متصل است و
وظیفه ی آن ایجاد تغییراتی از لحاظ شکل ،اندازه ،حرکت ،نفوذپذیری در تخمک و حساسیت نسبت
ب��ه گرم��ا در اسپرم (فرآیند بالغ شدن) است .عمر اسپرم ها پس از ورود به کانال تناسلی زنانه یک تا
دو روز است.
کانال منی بر :کانال منی بر که به آن مجرای وازودفران نیز گفته میشود ،وظیفه ی انتقال اسپرم
بالغ و رسیده از اپیدیدیم به مجراهای انزالی و پیشابراه را بر عهده دارد.
کیس��ه منی :کیسه های منی که بر روی سطح پشتی مثانه قرار دارند ،در پایین باریک شده و به
مج��رای منی بر در همان طرف پیوسته و کانالهای انزال��ی را تشکیل میدهد .عملکرد این کیسه ها،
ترش��ح مایعی برای تغذیه ی اسپرمها اس��ت .دیواره های کیسه ی منی در طی انزال منقبض و سفت
میشون��د و محتوی��ات خود را به مجاری انزال��ی تخلیه کرده و سبب رانده ش��دن اسپرمها به طرف
پیشابراه میگردند.
مج��اری انزال��ی :این مجاری در قسمت پشت��ی غده پروستات قرار داشته و ب��ه پیشابراه و آلت
تناسلی منتهی میشوند و نقش تخلیه ی مایع منی به داخل پروستات را بر عهده دارند.
پروست��ات :عملک��رد این غده ،تولید مایع رقیق و شیری رنگ است که در زمان انزال ،مایع منی

ام ال مویلوم لی ما
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ب��ه آن اضافه میگردد .به طور کلی ترشحات پروستات قلیایی بوده و اسپرمها را از ترشحات اسیدی
واژن حفظ میکند .مقدار عادی منی در هر مقاربت به طور متوسط حدود  3/5میلیلیتر میباشد .در هر
میلیلیتر آن ،حدود 120میلیون اسپرم وجود دارد .بعد از  45سالگی در بعضی از مردان ،این غده دچار
بزرگی شده و باعث انسداد کانال ادرار و بروز مشکلت ادراری میگردد.

شکل  -1دستگاه تناسلی و تولیدمثل مردانه

اعمال تولیدمثلی مرد
رش��د اسپرم  74روز یا حدود دو و نیم ماه ط��ول میکشد .اندازه ی اسپرمها بسیار کوچک بوده و
زمان��ی ک��ه دور هم جمع شوند به اندازه ی یک نقطه دیده میشون��د .بیضه ها تا انتهای عمر قادر به
تولی��د اسپرمهای جدی��د میباشند .در هر بار تخلیه مایع منی ،حدود  5سیسی که حاوی  200تا 400
میلیون اسپرم است ،تخلیه شده و تنها یک اسپرم برای باروری زن کافی میباشد .در باروری و لقاح،
ع��لوه بر سالم بودن دستگاه تناسلی ،تعداد کافی اسپرمها ،میزان حرکت و طبیعی بودن شکل آنها
ضروری است.
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شکل  -2اعمال تولیدمثلی مرد

دستگاه تناسلی و تولیدمثل زنانه
دستگاه تولیدمثلی زنانه از دو بخش داخلی و خارجی تشکیل شده است:

دستگاه تناسلی خارجی زنانه
شرمگ��اه ی��ا فرج :بخش خارجی دستگ��اه تناسلی زنانه را شرمگاه یا ف��رج میگویند که از خارج
قابل دید میباشد .فرج خود از قسمتها و بخشهای مختلفی تشکیل شده که عبارتند از:
برجستگی عانه :برجستگی پوستی دارای مو در جلوی استخوان شرمگاهی که حاصل جمع شدن
بافت چربی در زیر پوست است.
لبهای بزرگ :چینهای پوستی برجسته و دارای مو هستند که از چربی و پوست تشکیل شدهاند.
در زن��ان فاق��د زایمان طبیع��ی ،این لبها در تماس ب��ا یکدیگر قرار دارن��د و روی لبهای کوچک را
میپوشانند.
لبه��ای کوچ��ک :دو چین پوستی کوچکت��ر و فاقد مو است که در قسم��ت داخلی لبهای بزرگ
ق��رار گرفته ک��ه انتهای پایینی آن ،فورشت را میسازد و انتهای بالیی آن از یکدیگر فاصله گرفته و
کلیتوریس را در خود جای میدهند.

یانا ممایلی مویلوم

زناند
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دهلیز :به فضای بین لبهای کوچک ،کلیتوریس و فورشت گفته میشود که سوراخ ادراری ،سوراخ
واژن و غده های دهلیزی در این فضا واقع شدهاند.
کلیتوری��س :این عضو ،عضو اصلی نعوظی زنان��ه و حساسترین عضو جنسی بوده و همانند آلت
تناسل��ی در مردان است .به علت داشتن مقدار زیادی عصب ،نسبت به تحریکات جسمی فوق العاده
حس��اس است که ب��ه دنبال تحریک ،بزرگتر میشود .رسیدن به اوج لذت جنسی یا ارگاسم در 40%
زنان تنها با تحریک کلیتوریس امکانپذیر است.

دستگاه تناسلی داخلی زنانه
تخمدانها :غده های جنسی زنانه بوده و در دو طرف رحم قرار گرفتهاند .وظیفه ی تخمدانها تولید
سلولهای جنسی زنانه یا تخمک و تولید هورمونهای جنسی زنانه به نامهای استروژن و پروژسترون
میباشد .بخش مرکزی تخمدانها حاوی اجزایی به نام فولیکول است .هر فولیکول دارای یک تخمک
ن��ارس اس��ت که با رسیدن به سن بلوغ ،تحت تاثیر هورمونه��ا ،تخمک نارس ،رسیده شده و با پاره
کردن دیواره ی تخمدانی ،وارد لوله ی رحمی میگردد که در صورت وجود اسپرم با آن ترکیب شده و
تخم را ایجاد مینماید .سلول جنسی زنانه هر ماه یا به طور متوسط در اکثر خانمها هر  28روز یکبار
از یکی از تخمدانها آزاد میشود.
لوله ه��ای رحمی :این لوله ها بین تخمدان و رحم ق��رار داشته و به انتقال تخمک از تخمدان به
رحم کمک میکند.
رح��م :رحم یک عضو توخالی به شک��ل گلبی است که دارای دیواره های عضلنی قطوری نیز
میباش��د .ط��اق بالترین قسمت رحم ب��وده و بالی محل ورود لوله های رحم��ی به رحم قرار دارد.
تنه ی رحم در پایین باریک شده و در نهایت به گردن رحم ختم میشود .در طی حاملگی تحت تاثیر
هورمونها ،جنین و جفت به مدت نه ماه در داخل رحم نگه داشته شده و رشد میکنند .بعد از زایمان
ب��ا انقباض رحمی ،به سایز اولیه ی خود برمیگردد .وظیف��ه ی اصلی رحم ،ایجاد یک محیط مناسب
برای رشد و تغذیه جنین است.
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گ��ردن رحم (سرویک��س) :بخش انتهایی رحم بوده که راه ارتباط��ی رحم و واژن و خروج خون
قاعدگی است.
مهب��ل (واژن) :این کان��ال عضلنی که کانال زایمانی یا عضو مقارب��ت نیز گفته میشود ،طولی
برابر با  8الی  10سانتیمتر دارد که در حالت عادی دیواره های آن بر روی یکدیگر قرار گرفته است.
مهبل دارای چینهایی به نام روگا است که قابلیت کشسانی و باز شدن داشته و با این قابلیت مهبل
میتوان��د ب��ا آلت تناسلی مردانه تطابق پیدا کند .در یک دختر باکره ،دهانه واژن را یک چین مخاطی
ن��ازک احاطه ک��رده است که به آن پرده بکارت یا هایمن گفته میش��ود و در مرکز آن سوراخی نیز
ق��رار دارد که به انتقال خون قاعدگ��ی از رحم به خارج کمک مینماید .پرده بکارت معمول در اولین
مقارب��ت به ص��ورت نسبی و در هنگام زایمان طبیعی به صورت کامل پ��اره میشود .پرده بکارت در
اف��راد مختلف دارای اشک��ال و جنسهای متفاوتی است و به صورت ضخی��م و ارتجاعی یا نازک و
ک��م مقاومت دسته بندی میش��ود .اعتقاد بر این است که به دنبال مقارب��ت معمول خونریزی اتفاق
میافت��د ولی در بعضی موارد ،در افرادی که دارای پرده بکارت ضخیم ارتجاعی هستند ،ممکن است
خونریزی ایجاد نشود.

شکل  -3دستگاه تناسلی داخلی زنانه

یادد یلل ساموری
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چرخه سیکل قاعدگی
این اعمال را می توان به دو مرحله ی اصلی تقسیم کرد :اول :آماده شدن برای لقاح و بارداری،
دوم :مرحل��ه ی ب��ارداری .در صورتی ک��ه بخواهیم سیکل یک ماهه قاعدگی را ک��ه در اغلب افراد
 28روزه اس��ت ،نامگذاری کنیم ،می توان آن را به س��ه مرحله تقسیم کرد .مرحله ی اول که دوران
خونری��زی قاعدگی است معم��ول  7روز اول را در بر می گیرد ،بعد از تمام شدن خونریزی ،در هفت
روز دوم ،ب��ا تغیی��رات هورمونی ،دیواره ی رحم شروع به ترمی��م می کند و حدودا در پایان هفت روز
دوم تخمک رسیده آزاد شده و تخمک گذاری اتفاق می افتد که حدود روز  14سیکل قاعدگی است.
در ای��ن زمان ،ترشحات خانم ها به صورت روشن و ل��زج ،مانند سفیده ی تخم مرغ است که موجب
مقارب��ت آسان تر زوجین می گ��ردد14 .روز دوم رحم به ترمیم خود تحت تاثیر هورمون ها ادامه داده
و تح��ت تاثیر ای��ن هورمون ها ،دیواره ی رحم در اثر فعالیت هورمون ه��ای زنانه شروع به ضخیم و
پرخون تر شدن می کند و در صورت حاملگی ،تخم لقاح یافته وارد دیواره رحمی پرخون شده و در آن
جایگزین می شود و در غیر اینصورت با کاهش بعضی از هورمون ها ،دیواره ی رحمی ریزش کرده و
دوران قاعدگی ایجاد می شود.

شکل  -4تخمک گذاری

رازهای زناشویی موفق
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بلوغ
بع��د از دوران کودک��ی ،کودکان وارد مرحله ی جدیدی از زندگ��ی به نام نوجوانی میشوند که در
ط��ی این مرحله ویژگیهای جنسی مختص زن و مرد به علت تکامل غده های جنسی ایجاد میشود.
این غده ها ماده ای به نام هورمون ترشح میکنند که سبب ایجاد تغییرات در زن و مرد میشود که به
این مرحله بلوغ میگویند.

بلوغ پسران:
ای��ن مرحله در پسران معمول بین سنین  11تا  14سالگی اتفاق می افتد که اولین مرحله رشد و
ب��زرگ شدن بیضه هاست ،در این مرحله ناحیه تناسلی تیره رنگتر شده و آلت تناسلی پسران بزرگتر
میش��ود .با پیشرفت مراحل بلوغ ،رشد مو در ناحیه ی زیربغ��ل ،ناحیه تناسلی و صورت اتفاق میافتد
ک��ه هم��راه با کلفت شدن صدا و توانایی نعوظ (بلند و سفت شدن آلت تناسلی) و انزال ( خروج مایع
منی) در پسران نوجوان است .در این دوران همچنین افزایش در اندازه ی بدن و توده ی ماهیچه ای
در پسران صورت میپذیرد.

شکل  -6علیم بلوغ در پسران

