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مقدمه

يكبزرگساليدورانبهكودكيدورانازانتقال

بههبستزياديميزانبهكهاستهمگانيفرآيند

.استمتفاوتفرهنگوكشورمنطقه،فرد،

شروعبعنوانمعمولا انتقاليمرحلهاينشروع

مختلفيسنيندركهشودميمحسوببلوغ

.گرددميظاهر



مقدمه

وجنسيتكاملورشدجهتدرفرآينديكبلوغ

رواني-روحيوشناختيتكاملورشدهمچنين

.باشدمينوجواناندر

شناختي،رواني،جسمي،تغييراتبابلوغ

.استهمراهفرددراقتصاديحتیواجتماعي



سن شروع بلوغ

جسمينظرازپسرودختربينسالگي9تا8سنينتا

وجودنداردزياديتفاوتجنسي،اندامهايدراختالفبجز

پسرنوجوانيكآن،شدنكاملوبلوغشروعبااما

.دكنميپيدازنانهشكلدخترنوجوانيكومردانهشكل

دخترهاازديرترسال2بلوغجسميتغييراتپسرهادر

شودميشروع



سن شروع بلوغ

تربيشاستخوانی،سنباواستمتغيربلوغشروعسن

تقویمیسنتاداردارتباط

14تا9پسرهادربلوغشروعنرمالسنیمحدوده

شودمیگفتهاخيرا)سالگي13تا8دخترهادروسالگي

.است(سالگی13تا7

دخترهاازترطولنيپسرهارشدمدتطولآنجائيكهاز

.شودميزنانازبلندترمردانقدمعمولا است،



سن شروع بلوغ

درهمکارانوربانیدکترآقایمطالعهدر

نرمالسنیمحدودهتهران،.پ.عدانشگاه

13.23-6.96ایرانیدختراندربلوغشروع

آمددستبهسالگي(10.1ميانگين)



عوامل موثر بر زمان شروع بلوغ

بلوغشروعزمانكنندهتعييناصليعامل،

استوراثت

آنروندوشروعدرهمديگریعواملالبته

سالمتتغذيه،وضعيتجملهازموثرند؛

نورمعرضدرميزانجغرافيايي،محلكلي،

.روانيوضعيتوبودن،



عوامل موثر بر زمان شروع بلوغ

شودميشروعزودترنسبتاچاقدختراندربلوغ.

ميآغازديرترشديدتغذيهسوءدچاردختراندر

.گردد

واستوابهنزديكمناطقوروستاهادرسكونت

دخترانوكندميتسريعاربلوغ،كمارتفاعات

رديرترابلوغارتفاعات،واستواازدورمناطقساكن

كنندميتجربه



عوامل موثر بر زمان شروع بلوغ

قدريبلوغسنقبلدههچندبهنسبتمجموع،در

دليلبهشودميتصوركهاست،يافتهكاهش

وترسالمزندگيشرايطوتغذيهوضعيتبهبود

Sex informationباشد.

بتديابهمبتالياچاقخيليدختراندربلوغگاهي

.افتدمياتفاقديرترورزشكاردخترانيا



فیزیولوژی بلوغ دخترها

OVARIAN REGULATION

Hypothalamus

GnRH release

Pituitary gland

FSHLH

Ovary

EstrogenInhibin



فیزیولوژی بلوغ دخترها

Estrogens  Produced By Ovaries  Induce/ 

Maintain Secondary Sexual Characteristics 

And Sustain Germ Cell Production

Breast development

Libido

Body composition

Bone mineralization



فیزیولوژی بلوغ دخترها

LH, FSH and E2 and PUBERTAL STAGE in GIRLS



فیزیولوژی بلوغ پسرها



فیزیولوژی بلوغ پسرها

Testosterone produced by Leydig cells induces/ 

maintains secondary sexual characteristics and sustain 

germ cell production 

Virilization of external genitalia

Phallus growth

Pubic, axillary, facial hair 

Libido

Erections/ejaculate

Voice change

Body composition

Bone mineralization



فیزیولوژی بلوغ پسرها

LH, FSH and Testosterone and PUBERTAL STAGE in BOYS



تقسیم بندی مراحل  بلوغ

Early adolescenceغمرحله اوليه بلو

وغمرحله ميانی بل

مرحله آ خر بلوغ

Middle adolescence

Late adolescence



تقسیم بندی مراحل  بلوغ

مرحله آخر بلوغ  مرحله میاني بلوغ  مرحله اول بلوغ 

سالگی 16-14 سالگی 14-12 سالگی 13-10 سن 
شروع 

دختر
 رشد كامل سينه ها

 رشد كامل موهاي
تناسلي و زير بغل 

 نماي كامل زنانه

ا بزرگي بيشتر سينه ه•

افزايش ميزان موهاي •
زهار و زير بغل 

شروع قاعد گي •

آكنه-تغييرصدا •

 بزرگ شدن سينه ها

 شروع رويش موهاي

زهار و زير بغل 

 افزايش سرعت رشد

قدي 

عالئم

سالگی 17-14 سالگی15-12.5 10.5 - سالگی 14 سن 

شروع

پسر

 رشد كامل
تناسلي 

 رشد كامل موها

 رشد موهاي صورت

 نماي كامل مردانه

 افزايش رشد بيضه ها و
آلت تناسلي 

 افزايش ميزان موهاي زهار
و زير بغل 

 توانايي توليد اسپرم

 آكنه –تغيير صدا

 افزایش سرعت رشد قدي

 بزرگ شدن بيضه ها

 شروع رويش موهاي
زهار و زير بغل

شروع توليد اسپرم

عالئم 



غ جسمی بلوتغییرات 

(پسرها)



(پسرها)بلوغ تغییرات جسمي 
رشدTestes(هابيضه)

توجهقابلرشدباپسرهابلوغشروعTestesمشخص

(پسرهادربلوغنشانهاولين)شودمي

طولtestisاست؛سانتی متر2تا1.5حدودبلوغازقبل

ومی یابدافزایشآنحجمواندازهبلوغشروعباولی

شودميشروعسالگي14تا9سنازرشداين

testes،مردانههورمونو(اسپرم)مذكرزايايسلول

.كنندميتوليدرا(تستوستون)



(پسرها)بلوغ تغییرات جسمي 

داردقرارچپبالترازبيضهكميراستبيضهبطورطبيعي

قابلبخوبيهابيضهبايدكهاينستاست،مهمآنچه

باشندلمس

اآنهلمسدرياونشوندلمسآنهاازيكيكهصورتيدر

ايدبحتماا گردد،لمسهمديگریتودههابيضهبرعالوه

.شودارجاعپزشكبه



(پسرها)بلوغ تغییرات جسمي 
بدنموهايرويش

داردخاصیالگویقسمتیهردرموهارشد

ناحيهدربعدومی کنندرشدبغلزیردرابتداموها

رانتشاصورتدرنهایتدروسينهفوقانی،لبعانه،

.می یابد

شرویهنوزبلوغازبعدسالدهتامردانازبعضیالبته

بااوقاتاغلبولینمی شود؛کاملصورت شانموهای

می شوندضخيم تروتيرهصورتموهایزمانگذشت



(پسرها)بلوغ تغییرات جسمي 

کمی و زیادی موی بدن نشانه مشکل در بلوغ جنسی

نيست

 در بعضی از مردان ممکن است باعث تستوسترون

.  طاسی سر شود

 د در زنان نيز باعث رشد زیاافزایش هورمونهای آندروژنی

.موی بدن و ریزش موی سر خواهد شد



(پسرها)بلوغ تغییرات جسمي 
(هحنجرصوتیتارهایدرتغيير)صداتغيير

رشدوحنجرهشدنبزرگعلتبهصداشدنبم

.استصوتيطنابهاي

رشدجهشوبغلزيرموهايشدنظاهرازبعدامراين

يداپمردانهصدايبتدريجپسرنوجوانوافتدمياتفاق

.كندمي

وناهنجاراوصدايتغيير،اينابتدايدراستممكن

.باشدخشن



(پسرها)بلوغ تغییرات جسمي 

دیدهنيززنجنسدرصوتیطناب هایحجمافزایش

ناچيزبسيارزن هادرحجمافزایشولیمی شود،

.است

صورتموهایرشدیتکميلازقبلمعمولصدابلوغ

.است



(پسرها)بلوغ تغییرات جسمي 
چربيوعرقغددفعاليتافزايش

می آیدوجودبهپسرهاعرقدرتغييراتیبلوغ،شروعبا.

بويبدناستممكنغددعرق،فعاليتافزايشعلتبه

بدهدخاصي

درچربیغددفعاليتشاهدجنس،دوهردرهمچنين

نممكچربيغددفعاليتافزايشاثردرکههستيمپوست

قسمتهايودركمرگاهيوصورترويجوشهايياست

.(آكنه)شوندظاهربازوهافوقاني



(پسرها)بلوغ تغییرات جسمي 
رشدیجهش

رشددهدميرخدورانايندركهتغييراتيمهمتريناز

بسرعتبدنابعادووزنقد،بطوريكه.استناگهاني

ودخترهاازديرترپسرهادرقديجهش.يابندميافزايش

استبلوغ4تا3مرحلهدر

اندامهایابتداكنند؛نميرشديكسانبطوراندامهاالبته

ودشونميتركشيدهرسيده،خودرشدحداكثربهتحتانی

هاانهشيافته،افزايشتنهعرضوطولبعديكسالتقريباا 

شوندميترپهن



(پسرها)بلوغ تغییرات جسمي 

 همزمان رشد نمي اندام تحتانی نيز قسمتهاي مختلف

سپس ساق و در آخر رانها رشد ( تا مچ)ابتدا خود پا . كنند

اين نوع رشد باعث مي شود درابتداي جهش . مي كنند

رشدي، فرد ظاهري ناموزون داشته باشد و احياناا در انجام 

شود بعضي كارها به گونه اي دچارعدم تعادل و بي مهارتي 

.اين امر مي تواند موجب نگراني او شودكه 

 در پسران بر خالف دخترها شانه ها سريعتر از لگن رشد

.مي شوندتر از لگن كرده و پهن تر و عريض 



(پسرها)بلوغ تغییرات جسمي 
تناسليآلترشد

شودميشروعسالگي14.5تا10.5سنازطبيعيبطور.

شدبامتفاوتتواندميافرادبيندرآنشروعسنبنابراين.

ايجادزمينهايندراستممكنكههايينگرانيازيكي

.استتناسليآلتاندازهشود

ديگرفردبهفرديازاندامهاسايراندازهمانندآناندازه

ردفباروريقدرتدرتـُاثيريهيچتفاوتاين.استمتفاوت

.ندارد



(پسرها)بلوغ تغییرات جسمي 
بدنشدنعضالنی

ومی شوندعضالنیبدنی،بلوغپایاندرپسرها

.دارندسنگين تریوبزرگ تراستخوان های

می شودبزرگپيشانیوآروارهاستخوان های،شانه ها.

باواستبلوغدورهپایاندرعضالنیرشدتکميل

.می یابدادامهآنتقویت

رشدتستوسترونتاثيرتحتهممردانعضالت

می کنند



(پسرها)بلوغ تغییرات جسمي 
وزنافزایش

بیچرافزایشبهمربوطفقطبلوغهنگامدروزنافزایش

زنيعضلهواستخوانتکاملورشدبهبلکه،نيست

استمربوط

یرتردسالدویایکغالباا وزنافزایشحداکثرپسراندر

آیدمیپيشدختراناز



(پسرها)بلوغ تغییرات جسمي 
(ژینکوماستی)پستانمحلدربرآمدگی

تا12بينپسرهااغلبدرنيپلزیردرمختصریبرآمدگيهای

سالگی15-14درآنپيک)شودمیظاهرسالگی15

.(است

وتعداددرهمسپسوکشدمیطولهفتهچندحالتاین

تا6طیکاملشدنناپدید)یابندمیکاهشاندازهدرهم

.(ماه24



وغ تغییرات جسمی بل

(دخترها)



(ادختره)تغییرات جسمی بلوغ 
پستانهاجوانهزدن

استبلوغعالمتاولينپستانیجوانهدخترهادر

تاسپستاننوکزیردرکوچکتوده ایشکلبهکه

استحساسودردناك،ابتدادرطورمعمولبه

ينهسازیکیاگر.باشدغيرقرینهبصورتتواندمی

رازیندارد،نگرانیجایباشد،دیگریازکوچکترها

شدخواهداندازهیکبهسينهدوهرمدتیازبعد



(ادختره)تغییرات جسمی بلوغ 
دخترهادرموهارشد

دخترهادرجنسیثانویهصفاتبعدیعالمت

البته.استزیربغلوزهارناحيهموهایرویش

دهدرخسينه  هارویشازقبلوضعایناستممکن

.نداردنگرانیجایکه



(ادختره)تغییرات جسمی بلوغ 
قدیرشدجهش

 سال۲حداقلبلوغ،2-3مرحلهدردختراندرمعمولا

چشمگيربسياروافتدمیاتفاقپسراناززودتر

است

واستخوانیرشدمراکزشدنبستهسبباستروژن

به.شودمیاستخوانرشدشدنکندوکاهش

سرعت،قاعدگیشروعازبعدکهاستدليلهمين

شودمیکندتربسيارقدرشد



(ادختره)تغییرات جسمی بلوغ 
(منارک)شروععادتماهيانه

 درواقع آخرين مرحله بلوغ است

دهد تقریبا دو سال بعد از بلوغ، اولين عادت ماهيانه رخ مي

 سال اول، فواصل بين دو عادت ماهيانه و مقدار 3-2در

.  خونریزی متغير است؛ ولی این نيز جای نگرانی ندارد

چون ابتدای کاِر تخمدانهاست و هنوز نظمی در کار آن 

وجود ندارد و ممکن است تخمک گذاری بموقع انجام 

نشود



(ادختره)تغییرات جسمی بلوغ 

در دختران 12.5)سالگي 13منارک، حدود متوسطسن

سالگي طبيعي 16تا 9است و بروز آن از سن ( ایرانی

اين سن با وراثت درارتباط است، يعني سن . مي باشد

شروع خونريزي يك دختر با مادر يا خواهرهايش تشابه 

.  دارد

 معمولا دختراني كه در آب و هواي گرم زندگي مي كنند و

يا چاق هستند و يا در شهر زندگي مي كنند در سنين 

.پايين تري خونريزي قاعدگي شان شروع مي شود



(ادختره)تغییرات جسمی بلوغ 
انباشتچربیدربدن

درصد چربی در بدن دختران بيشتر از پسرهاست  .

 ،انباشت چربی در بدن دخترها در لگن، ران ها

.  سينه ها، بازوها و ناحيه عانه است

نان تجمع چربی یا دیگر صفات ثانویه جنسی در بدن ز

حيط، با یکدیگر تفاوت دارد و تا حدود زیادی به ژنتيک، م

آنها بستگی دارد... نحوه تغذیه و سبک زندگی و



(ادختره)تغییرات جسمی بلوغ 
سایرتغييرات

رشد اجزای تناسلی

تبديل شكل كودكي بدن به بزرگسالي

 تبديل صداي كودكانه به زنانه

تغييرات اسكلتي

 آکنه و افزایش )رشد و تحول در غدد عرق و چربي

تعریق 




