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آموزش مقدماتی نبض:
نبض اسمی از انواع حرکات شریان ها که به علت انقباض و انبساط قلب بوجود می آید و وقتی قلب به سمت آنها خون دفع می کند این حرکت
در تمام شریان های بدن بوجود می آید لکن در اینجا فقط بحث از نوع مخ صوص ا ست که ظاهر ا ست که بتوان بو سیله انگ شت آن را اح ساس
نمود مانند شریان های مچ د ست یا شریان های پ شت گوش یا مچ پا و  ...که مراد از نبض معلوم نمودن حالت آن شریان ها مخ صو صا در مچ
دست است که بوسیله ی آن عالمات  ,حاالت بدن ظاهر می شود.
شرح علمی :
نبض اسم حرکتی اسمت که در شمریان ها بوجود می آید و ون شمریان ها متعل به قلب هسمتند برای همین هر حرکتی که در قلب بوجود آید
همان حرکت در شریان ها نیز ظاهر و حس می شود و ون از لحاظ ساختار  ،قلب که از اعضای مفرده بوجود آمده و شریان ها ه که از جنس
همان اجزاء مفرده هستند بوجود آمده اند لذا برای شرح علمی نبض اول باید به ساختار قلب و شریان ها و افعال آن ها توجه شود.
اجزاي نبض :
هر نبض متشکل از دو حرکت انبساط و انقباض است و دو سکون نیز در فاصله تبدیل هریك از این حرکات قرار می گیرد  .به مجموعه یك
نبض کامل  ،نبضه یا قرعه گفته می شود که سادهترین جزء قابل لمس آن حرکت انبساطی است.
 -1حرکت انبساطی  :شریان  ،خودش را باز می کند.
 -2سکون انبساطی ( ظاهری  ،محیطی )  :وقتی حرکت انبساطی به آخر می رسد.
 -3حرکت انقباضی  :عکس حرکت انبساطی
 -4سکون انقباضی ( باطنی  ،مرکزی )  :زمانی که حرکت انقباضی به آخر می رسد.
شرايط بررسی صحيح نبض :
 -1محل معاینه دمای معتدل داشته ،از هرگونه سر و صدا عاری باشد.
 -2از آنجا که بسیاری از بیماران در هنگام معاینه  ،بر اثر شرایط محیطی یا یادآوری ناراحتیهای درونی د ار اضطراب میشوند بهتر است حکی
پیش از گرفتن نبض  ،از بیمار احوالپرسی کند و پس از برقراری ارتباط عاطفی مناسب ،به بررسی نبض بپردازد.
 -3حکی و بیمار مستقی و روبروی ه قرار بگیرند.
 -4هنگام بررسی نبض نباید بازو و کمر شخص محک بسته باشد و نیز نباید یزی را در دست گرفته باشد.
 -5هنگام گرفتن نبض باید حکی و بیمار هردو ساکت باشند و از خیره شدن و نگاه مستقی به یکدیگر پرهیز کنند و بهتر است نبّاض ش ها را
ببندد تا ورودی حواس دیگر کمتر شود و تمرکز بیشتری ایجاد گردد.
 -6بهتر است از قبل  ،نبض مریض را در حالت سالمت شناخت تا وقتی فرد د ار اختاللی شد بتوان تفاوت را با قبل آن مقایسه کرد.
 -7طبیب نیز باید در شرایط جسمی و روانی مناسب و معتدل قرار داشته باشد و برای قضاوت بالینی دقی تر و صحیح تر ،باید انگشتان نبّاض از
نظر گرمی و سردی ،نرمی و سختی ،لطافت و غلظت در اعتدال باشد.
عوامل تغيير دهنده نبض :
عوامل زیادی میتوانند سبب تغییر نبض در بیمار یا اختالل در دریافت و تشخیص حکی از نبض شوند که بیتوجهی یا در نظر نگرفتن آنها
ممکن است باعث تشخیص اشتباه گردد.
برخی از این عوامل عبارتند از :
* خش و غضب
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* غ اندوه یا شادی بیش از حد
* پراکندگی خاطر و آشفتگی افکار
* اضطراب و نگرانی
* ورزش
* تشنگی  ،سیری یا گرسنگی مفرط
* بررسی نبض با فاصله اندك از استحمام
* سردی یا گرمی بیش از حد هوا
نحوه بررسی نبض:
 -1بهترین محل برای گرفتن نبض مچ دست میباشد زیرا در لمس این ناحیه  ،بیمار د ار شرم و حیا نمیشود و دسترسی بدان نیز آسان است .
همچنین شریان مچ دست ( شریان رادیال ) برخالف سایر شریان ها ( مثل شریان کاروتید و تمپورال ) مملو از بخار و دخان نمیباشد امتیاز دیگر
شریان ساعد ،قرار گرفتن آن در نزدیکی و محاذات قلب است .
 -2بهتر است بازوی بیمار در حالت آویخته باشد و ساعد نیز با بازو زاویه  90درجه بسازد و به جایی تکیه نکند و دست معاینه شونده به پهلو و
طوری قرار گیرد که انگشت کو ك به سمت پایین و انگشت شست به سمت باال باشد.
 -3باید هار انگشت حکی به شکلی روی منطقه انتهای زند زبرین ( رادیوس ) قرار بگیرد که انگشت سبابه به سمت آرنج و انگشت کو ك به
سمت مچ دست معاینه شونده باشد زیرا سبابه در جایی قرار میگیرد که شریان تازه ظهور پیدا کرده و حرکت آن در اینجا ضعیف است و هر ه
پایینتر میآید قویتر میشود .با توجه به اینکه گیرندههای سبابه از همه انگشتان حساس تر و قوی تر است میتواند تغییرات اندك را نیز به
خوبی درك کند .
 -4در لمس نبض ،اولین نکتهای که طبیب باید به آن توجه کند این است که آیا نبض قوی است یا ضعیف ،صلب است یا نرم ؟ اگر نبض قوی و
صلب باشد باید انگشتان را با قدرت بر شریان فشار دهد ( البته نه به قدری که سبب قطع کامل نبض شود ) و اگر نبض ضعیف و نرم بود فشار
متوسطی بر شریان وارد کند.

حالت

وضعيت

وضعیت بازوی بیمار

آویخته

تعداد انگشتان لمس کننده نبض

 4انگشت

ترتیب قرارگیری انگشتان حکی

سبابه حکی به سمت آرنج بیمار

حالت قرار گیری انگشتان حکی

عمود بر دست بیمار

فشار وارده از نوك انگشتان حکی

متوسط

به ناحیه نبض

طريقه ي نبض گيري:
طبیب باید هار انگشت خود را بر مچ دست مریض طوری قرار دهد که انگشت کو کش به سمت انگشت بزرگ مریض باشد و با انگشت های
خود کمی به سمت پائین فشار دهد تا حرکت شریان ها را احساس کند این احساس به صورت های ذیل واضح می شود:
اجناس نبض که ده جنس است:
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 – 1مقدار نبض
 – 2قرع نبض
 – 3زمان حرکت
 – 4قوام آلت
 – 5زمان سکون
 – 6مقدار رطوبت
 – 7کیفیت شریان
 – 8وزن حرکت
 – 9استوا و اختالف نبض
 – 10نظ نبض
داللت بر:
طول

حاالت

حرارت
دال بر میزان

دراز (لمس در بیش از  4انگشت)  :حرارت باال یا باد (سودا)

(گرمی و سردی) -

کوتاه(لمس در  3انگشت یا کمتر) :حرارت پایین

جنس  :1سه قطر نبض

عرض

رطوبت

ارتفاع

میزان حرارت

سرعت حرکت باال

-

معتدل (در حد  4-3انگشت)

-

پهن :بیش از پهنای انگشتان  :رطوبت باال

-

تنگ :لمس در قسمتی از سر انگشت  :رطوبت پایین

-

جنس 2

-

پست

-

برجسته

-

معتدل

میزان احتیاج قلب -به

سریع

-

بطئی

-

معتدل

جنس 3

رو

هوای سرد

سرعت نبض

قدرت و ضعف -
قوت حیوانی

جنس 4

قدرت نبض

متواتر :فواصل سکوت انبساطی ک و تعداد نبض باال (تاکیکاردی)

-

متفاوت :فواصل سکوت انبساطی زیاد و تعداد نبض ک (برادی کارد)

-

معتدل

قدرت برخورد نبض به-

قوی :تا نیمه ناخن حس می شود

انگشتان داللت بر فزونی

ضعیف :فقط لمس در سر انگشتان

و ضعف قوای حیوانی

جنس 5

قوام شریان

معتدل :بین دو حالت فوق

میزان رطوبت

-

معتدل :تا نوك ناخن لمس می شود

-

سخت :سخت و خشك

-

نرم :قابل فشردن به راحتی

-

معتدل

جنس 6

مقدار جریان درون

-

پر :رگ در لمس کامال تحت فشار

رگ

-

خالی :رگ در لمس انعطاف پذیر

-

معتدل :میانه دو حالت فوق
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سردی یا گرمی

-

گرم

خون

-

سرد

-

معتدل

استوا و اختالف

شبیه بودن ند نبض

-

کامال هماهنگ :یکنواخت در همه حاالت

نبض

یا اجزای یك نبض یا

-

هماهنگ فردی :هماهنگ فقط در یك حالت

یك جزء از یك نبض

-

ناهنجار :ناهنجار در همه حاالت یا در یك حالت

با جزء دیگر در

(معادل آریتمی)

بزرگی و کو کی،

جنس 8

قوت و ناتوانی،
سرعت و درنگ ،تواتر
و عدم تواتر و سختی
و نرمی
داللت بر خوبی و
یکنواختی حالت بدن
یا آریتمی

جنس 9

نظام نبض

مختلف مرتب :نبض مختلفی که اختالفش بر مدار نظ

-

و ترتیب می رخد

جنس 10

-

مختلف نامرتب

وزن و تناسب

-

وزن نبض خوب

موسیقیایی نبض

-

وزن نبض بد

جنس اول  -مقدار نبض
مقدار نبض از لحاظ کمیت از سه جهت است  :طول  ،عرض و ارتفاع که هر کدام از این انواع ه بر سه قس هستند که کال نه قس می شوند.
اقسام نبض از لحاظ طول:
طویل :نبضی است که اجزاء آن نسبت به شخص معتدل از لحاظ مقدار در طول زیاد به نظر برسد این نبض بر کثرت حرارت داللت می کند.
قصیر :نبضی که از لحاظ طول نبض از نبض طویل کوتاه تر باشد گر ه متعل نبض به طول وابسته است  ،ولی این نبض بر کمی طول آن داللت
می کند که مراد از آن کمبود حرارت در بدن است.
معتدل :آن نب ضی که حد و سط نبض طویل و ق صیر با شد  .این نوع ه از انواع نبض در طول ا ست اما بر اعتدال نبض داللت می کند که مراد از
اعتدال  ،همان اعتدال بدن در حرارت است.
نکته :نبض طویل در واقع صممورتی از نبض که بر حرارت جسمم داللت می کند یعنی وقتی از حرارت جسمم ک شممود از مقدار طولی نبض ه
کاسته می شود که نبض به قصیر تبدیل می شود.
اقسام نبض از لحاظ عرض:
عریض :نبضی است که از لحاظ عرض مقدارش زیاد باشد یعنی در آن از شخص عادی و معتدل زیاد باشد که این نبض بر کثرت رطوبت داخلی
داللت می کند.
ضی  :نبضی که بر خالف نبض عریض باشد و به قلت رطوبت داللت می کند.
معتدل :نبضی که حالت متوسط بین عریض و ضی باشد که بر اعتدال رطوبت داللت می کند.
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نکته :نبض عریض ه مانند نبض طویل به حالتی از بدن دال لت می کند که ان ه به رطوبت بدن بر می گردد  ،یعنی اگر رطوبت از م قدار
ضممرورتش ک تر شممود آن را ضممی می گویی  .گویا فهمیدن فهمیدن نبض عریض فهمیدن رطوبت بدن اسممت مانند نبض طویل که بر حرارت
داللت می نمود.
معيار معاينه و فهميدن آن:
بر روی محل نبض هار انگ شت خود را طوری قرار دهید که انگ شت ها بر سر جای خود قرار گیرند بعد با سر انگ شتان خود نبض را اح ساس
کنید و اگر ع رض نبض از سر ناخن ها به طرف مقابل آن که اگر از نصف سر انگشت بیشتر بود ،این نبض عریض است و اگر ک تر از نصف یا
حدود یك سوم باشد نبض ضی است و اگر نصف عرض انگشتان باشد نبض معتدل خواهد بود.
اقسام نبض از لحاظ ارتفاع:
الف -مشرف(بلند) :نبضی که اجزا آن نسبت به شخص معتدل در بلندی بیشتری احساس شود نین نبضی بر کثرت حرارت داللت می کند.
ب -منخفص(پست) :نبضی که در مقابل نض بلند قرار داشته و پائین تر بوده که بر کمی حرکت داللت می کند.
ج – معتدل :نبضی است که اعتدال در بلندی و پستی قرار دارد که بر اعتدال حرکت دالت دارد.
نکته :نبض م شرف ه مانند دو نبض قبلی ه شکل خود از لحاظ کمیت یك نبض یه شمار می آید که م شرف و منخفض و معتدل درجات ان
است و فقط به کثرت حرکت و یا کمی حرکت داللت می کند یعنی دانستن نبض مشرف دانستن حرکت نبض است.
معیار سنج نبض از لحاظ ارتفاع :هار انگشت را بر محل نبض نان آهسته بگذارید که البته با فشار دست نبض فشرده نشود که اگر با گذاشتن
انگ شت ها  ،نبض اح ساس شود آن نبض م شرف ا ست و اگر معلوم ن شود پس د ست را مقداری ف شار دهید تا نبض اح ساس ب شود ،اگر این
احساس نزدیك به استخوان است و به اخر رسیده است این نبض منخفض است و اگر این احساس بین احساس مشرف و منخفض است معدل
اسممت ولیکن به این امر توجه داشممته باشممید که گاهی نبض بین معتدل و مشممرف و یا بین معتدل و منخفض احسمماس می شممود که حک انها به
احساس عالمت غالب  ،خواهد بود یعنی هر کدام از آنها به عالئ خود نزدیك تر باشد همان شمره می شود.
دوم – قرع (تلنگر زدن) نبض
این نبض از لحاظ ضربه ای که بر سر انگشت ها وارد می کند بر سه قس است:
قوی :آن نبضی است که نان ضربه ای به سر انگشت بزند که در ته انگشت احساس شود ،نین نبضی بر توازن قوه ی حیوانی داللت دارد .
ضعیف :ان نبضی است که در مقابل نبض قوی باشد که بر ضعف قوه ی حیوانی داللت می کند.
معتدل :آن نبضی است که در میان قوی و ضعیف باشد که بر اعتدال قوه ی حیوانی داللت می کند.
معیار شناخت و سنجش آن:
همه ی هار انگ شت را بر روی مچ د ست بگذارید و کمی ف شار دهید و بعد معلوم کنید که آیا با انگ شت آن نبض راحت ف شار داده می شود یا
نبض انگ شتان را به سختی رد می کند؟ به این امر ه دقت نمائید که مراد از قرع نبض همان را نش قوه ی حیوانی ا ست و اعتدال آن حالتی بین
دو حالت قوی و ضعیف است.
سوم – زمان حرکت نبض
این نبض از لحاظ زمان حرکت نبض سنجیده می شود که بر سه قس است:
سریع :ان نب ضی ا ست که در زمانی کوتاه  ،حرکت نبض تمام شود و داللت بر ایت امر می کند که قلب به هوای سرد و تر (که همان اک سیژن
باشد) نیاز بیشتری دارد.
بطی :آن نبضی است که مالف نبض سریع باشد و داللت بر این می کند که قلب به هوای سرد احتیاج زیادی ندارد.
معتدل :آن حالتی است که میان سریع و بطی باشد و بر عادی بودن حالت قلب از لحاظ احتیاجش به هوا داللت می کند.
معیار سنجش:
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بعد از گذا شتن انگ شتان بر روی د ست این امر را مالحظه کنید که مقدار حرکت نبض تا ه حدی ا ست آیا حرکت نبض به صورت کامل اجرا
می شود و یا در نصف آن باقی مانده و دوباره حرکت از سر گرفته می شود؟ و آیا حرکت خیلی سست است و یا در حالت میانه که همان اعتدال
است قرار دارد؟ و این امر را در نظر داشته باشید که مراد از این نبض حفظ زمان نبض است و سریع و بطی و معتدل درجات آن هستند.
چهارم – قوام(سستی و سختی آلت نبض)
این نبض به حالت جسمانی خود نبض داللت می کند و این ه بر سه قس است:
صلب(سخت) :آن نبضی است که با فشار دادن انگشت ها سختی رگ احساس شود که بر خشکی بدن داللت دارد.
لین(نرم) :آن نبضی است که حالت معتدل بین نرم و سخت را داراست که بر اعتدال جس داللت می کند.
معتدل :آن نبضی است که حالت معتدل بین نرم و سخت را داراست  ،که بر اعتدال جس داللت دارد.
معیار سنجش:
با گذاشتن انگشت ها این امر را معلوم کنید که نبض به آسانی فشرده می شود یا نه و این امر ه در ذهن شما باشد که این نبض فقط سختی و
نرمی نبض را اظهار می کند  ،گویا مراد فقط شناخت آلت نبض است مانند این که در جس پالستیکی آب پر کرده و بعد معلوم کنی که آن جس
پر شده  ،سخت است یا نرم و در این باب مراد این نیست که نگاه کنی که آب زیاد است یا ک یا قابل فشار هست یا نه.
پنجم – زمان سکون
این نبض از لحاظ زمان سکون بررسی می شود که بر سه قس است :
متواتر :آن نبضی است که در آن زمان سکونی که در بین دو حرکت احساس می شود  ،ک می باشد .این نبض بر ضعف قوه ی حیوانی داللت می
کند.
متفاوت :این نبض مخالف نبض متواتر است که بر شدت قوه ی حیوانی داللت می کند.
معتدل :آن نبضی است که میان حالت متواتر و متفاوت می باشد و به اعتدال قوه ی داللت می کند.
معیار سنجش :
ح سب ساب  ،انگ شتان خود  ،انگ شتان خود را به محل نبض بگذارید و فکر کنید که بعد از گذ شت ه مدتی  ،دوباره نبض ضربه ی خود را می
زند و بعد آن با وقفه ای ضربه ی دوم را منتظر با شید ،پس همین وقفه زمان سکون ا ست  .زمان سکون زمانی ا ست که در آن حرکت شریان به
ش نمی خورد و بع ضی اوقات که حرکت شریان ها مح سوس شود معلوم می شود که انگ شت ها بر باالی نبض خوب م ستقر ن شده و معنی
متواتر این است که سکون آن متواتر باشد ،البته نبض متواتر نسبت به نبض متفاوت ،احساس حرکات خود را زیادتر بیان می کند.
ششم – مقدار رطوبات
این نبض از لحاظ مقدار رطوبتی است که در جوف رگ ها پر شده و درجات این نبض نیز بر سه قس است:
ممتلی(پر) :نبضی است که بر کثرت روح و خون داللت می کند.
خالی :بر عکس نبض ممتلی است.
معتدل :بر اعتدال روح و خون داللت می کند.
معیار سنجش:
حسب ساب انگشتان خود را بر روی مچ دست گذاشته و به مطالعه ی جس بپردازید به این صورت که اگر در این نبض مانند پر بودن یك لوله
از آب و معلوم کردن آن که آیا زیاد است یا ک ؟و همین طور اگر نبض از لحاظ ظاهر زیاد باد کرده باشد و با فشردن از اندازه ی آن ک شود یعنی
اگر پر باشد بر کثرت خون و روح داللت دارد که این مضر صحت است و اگر خالی باشد بر کمی خون و روح داللت می کند که عالمت ضعف
بدن است و حالت دیگر معتدل است.
هفتم – کيفيت شريان
این جنس از نبض بر کیفیت شریان از نظر گرما ،سرما و اعتدال داللت می کند و این ه بر سه قس است:
حار(گرم) :آن نبضی است که بر گرمی روح و خون که داخل شریان ها است داللت دارد.
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بارد(سرد) :آن نبضی است که بر سردی روح و خون داللت می کند.
معتدل :نبضی که از لحاظ حرارت بر اعتدال باشد.
هشتم – وزن حرکت
معلوم نمودن این نبض به اعتبار وزن و حرکت نبض ا ست که اظهار می کند زمان حرکت با زمان سکون نبض گونه ا ست؟ که اگر به صورت
صحیح و مساوی باشند یعنی نبض از لحاظ انقباض و انبساط صحیح است که بر حالت معتدل داللت دارد و این نیز بر سه قس است:
جید الوزن :آن نبضی است که حالت انقباض و انبساط آن بر حالت اعتدال باشد.
خارج الوزن :آن نبضی است که انقباض و انبساط آن مساوی نباشد  ،این امر بر عدم صحت داللت می کند.
ردی الوزن :آن نبضی است که از لحاظ سن و نبض مربوط به آن سن مخالف باشد ،یعنی نبض بچه مانند جوان و نبض جوان مانند بچه باشد.
معیار سنجش :حسب دستور  ،انگشتان را بر مچ دست نهاده و مطالعه ی حالت انقباض و انبساط نبض نمائید .وقتی نبض پهن شود آن حالت را
انب ساط می گویند و وقتی ف شرد شود حالت انقباض گفته می شود و سنجش زمان هر دو همان وزن آنها ا ست و این را ه باید دان ست که وزن
یك سن معین با سن معین دیگر فرق می کند در طفولیت انب ساط زیاد ا ست و در بزرگ ساالن انقباض زیادتر ا ست و در جوانان عمدتا م ساوی
هستند.
نهم – استوا و اختالف نبض
این صورت به خاطر استوا و اختالف نبض است و این فقط دو صورت دارد:
مستوی :نبضی است که تمام اجزای آن با تمام اجزای دیگرش مساوی باشد این نبض بر حالت خوب بودن جس داللت می کند.
مختلف :نبضی است که بین تمام اجزای آن ها یك ارتباط مساوی احساس نشود که در مقابل نبض مستوی است .گویا این نبض اظهار می کند که
در احساس نبض بین مقدار زمان حرکت و سکون و اجزای دیگر نبض یك ارتباط باید قائ باشد.
دهم – نظم نبض
در این نبض  ،حرکت اختالفی بر یك نظام مبتنی می باشمممد و این یز را اظهار می کند که آن اختالفی که در نبض بوجود آمده آیا بر نظ خود
باقی است یا خیر؟ نبض مختلف  2نوع است :
مختلف منظ  :آن نبضممی اسممت که حرکت اختالفی نبض بر یك نظام اسممتوار باشممد و این امر اظهار می کند که اختالفی که در نبض بوجود آمده
موجود است و به نظ خود ه

نان باقی است.

مختلف غیر منظ  :این نبض ،مخالف نبض مختلف منظ می ب اشمممد گویا این امر را اظهار می کند که حاالت نبض بدون وجود یك نظام خاص
عوض می شود مانند این که یك نبض اولش سخت باشد بعد نرم و بعد سخت و ...
نکته :حکما این ق س ده را از اجناس م ستقل نبض به شمار نیاورده اند نظر آنها این ا ست که جنس نه و ده با ه یك جنس ه ستند  ،یعنی
جنس ده نبض  ،اق سام جنس نه ا ست که البته مراد از این نبض برگ شت به حالت صحت ا ست و گرنه در این امر یز دیگری وجود ندارد و
نبض نه ه اختالف نبض های دیگر را نمایان می کند از این امر این مطلب ظاهر می شود که مریض میمیرد یا به موت نزدیك می شود .
عالوه بر همه ی اقسامی که در صفحات گذشته در باب نبض گفته شد می توانی نبض را به سه قس تقسی کنی که همین سه قس در نبض مه
هستند و باقی اقسام نبض تحت آن ها بررسی می شوند این اقسام عبارتند از:
 – 1قوت
 – 2حرکت
 – 3حرارت
قبل از اینکه تفصیل این سه قس را ذکر نمائی بیان نمودن خود حاالت نبض ضروری به نظر می رسد.
حاالت ذاتی نبض:
در حالت ذاتی نبض مقدار حرکت ،قوام آلت و مقدار رطوبت بررسممی می شممود که با نگاه کردن به این سممه صممورت  ،از یك طرف حالت نبض
معلوم می شود و از طرف دیگر بعضی از امراض نیز واضح می شوند.
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نبض طویل :حرارت جس و حالت تب و ورم را نشان می دهد.
نبض قصیر :به تب و لرزه ،خونریزی قلت دم ،زخ داخلیو وجع قلب اشاره می نماید.
نبض عریض :ورم شدیدو تب را نشان می دهد و عالمت تب محرقه ،التهاب و ذات الجنب نیز می تواند باشد.
نبض متخفض :دردهای عصبی ،اسهال ،استفراغ و غشی را عالمت است.
نبض صلب :رعشه ،ذات الریه ،امراض کبد تصغر قلب و در در سنین ک تر از  50اثرات آتشك و شراب خواری را اظهار می نماید.
نبض لیّن :ک خونی ،زخ داخلی و زیادی قند خون را اظهار می نماید.
نبض ممتلی :ابتدای امراض حاده ،فشار خون و التهاب را اظهار می نماید.
نبض خالی :قند خون  ،زخ داخلی و انتهای امراض حاده را اظهار می نماید.
 – 1قوت شرايين:
در ذیل بحث قوت شرایین از قوت نبض  ،استوا و اختالف و نظ نبض بیان می شود که به امراض ذیل داللت می نماید:
قوی :شدت تب  ،ابتدای ورم ،امراض حاده و جریان زیاد خون را اظهار می نماید.
ضعیف :ضعف قلب ،قلت خون ،شدت بلغ و خرابی هض را اظهار می نماید.
مستوی :عالمت قوت و بهبودی مریض می باشد و اثرات مخالف نبض مختلف را داراست.
مختلف منتظ  :عالمت این است که بیمار به سمت صحت است.
مختلف غیر منتظ  :این نبض اکثرا به نقصان داللت می کند و مریض به صحت باز نمی گردد و بیانگر این می تواند باشد که بیمار در حین مرض
به تنباکو و ای و اعتیاد مبتال است.
 – 2حرکت شرايين:
در بحث حرکت شرایین عناوین
حرکت نبض
زمان حرکت
زمان سکون
وزن حرکت
بیان می شود و این اجناس به امراض آتیه داللت دارند.
سریع :به کثرت ریح ،قلت حرارت ،اختالج قلب و خرابی کبد داللت داشته و عالمت ضعف اعصاب می باشد.
بطی :به ضعف قلب ،سوزش جگر و تحلیل بدن داللت می کندو امراض مغزی  ،تب  ،شورش اعصاب در این نبض نمایان می شوند و بر شدت
حرارت و ضعف قلب نیز داللت می کند.
متواتر :بر امراض مزمن قلب داللت می کند.
متفاوت :بر امراض مغز و اعصاب داللت می کند.
جیدالوزن :بر تیزی کار کبد داللت می کند.
خارج الوزن :بر ضعف قوا ،خصوصا قوه باه و ضعف شش و کثرت بلغ داللت می کند.
 – 3حرارت شرايين:
این ق س فقظ شامل کیفیت شریان می شود لذا حرارت نبض بر حرارت خون و روح و کثرت صفرا داللت کرده که تب و سوزش کبد در او
نمایان است .نبض بارد بر زکام ،ضعف معده و ضعف قوا داللت کرده و امراض مزمن را نیز اظهار می کند.

