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  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين

  

ی  رو ل   ی ر  ا ی یات   ماره - ع  ا    ١٤٤٥  
ح   و      ر ی   راف   ی  و   د    و ا ع     ی   و     
  اإلهلية املعارف دار

ن ده:    ه و  دو وم     و ع ع   ی    ب جا یات ا ع یاد       
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وچا:س     ن چای :چای  ر   و       
 فضیلت سركه در تعالیم مكتب وحي

  : از جمله آنھاستاحاديث شريفه بسیاري در فضیلت سركه وارد شده است،) علیھم السالم(در كالم خازنان وحي 

 ولـم يفتقـر   ،فإنه كـان إدام األنبیـاء قبلـي   . اللھم بارك في الخل. نعم اإلدام الخل: )سلمآله وصلي اهللا علیه و(رسول اهللا   : قال *
 اشني غذايي است سركه، خداوندا بركت را در سـركه قـرار ده،   چه خوب   چ:  ترجمه .ما يطیب به الطعام   : واإلدام  . بیت فیه خل  

  . نیازمند نمي شوداشد بى كه سركه در آن سركه بوده، و خانه ا  ؛ قبل از من انبیاي غذاينياشچھمانا 

كه در آن سـركه و  اي خدا و رسول طلب رحمت مى كنند به سفره و مائده : فرمود)  سلمصلى اهللا علیه و آله و   (رسول اكرم    *
  .نمك باشد

 را زياد مى كند، سركه قلب را نـورانى مـى كنـد، ھـر كـس طالـب        سركه عقل  :ندافرموده  ) علیه السالم (صادق  حضرت امام    *
 .زيادى عقل و نورانیت قلب است ، به سركه رجوع كند

لین فقلت جعلت فداك لین و المتخّلاللھم بارك فى الخالّ  «. ملك ينادى فى السماء   : قال) علیه السالم (ول  عن أبى الحسن األ    *
 فان الخالل نـزل بـه جبرئیـل مـع الیمـین و الـشھادة مـن        ،ى بیوتھم الخل والذين يتخللونالذين ف: ؟ قالونللون و المتخّلما الخالّ 
فـداى تـو شـوم كیاننـد     . عرض كردم ! لین را بركت عطا فرمالین و متخلّ  خدايا خالّ : ملكى در آسمان ندا مى كند     : فرمود .السماء

 )يعنـى بـن دندانھايـشان را پـاك كننـد     ( كه خـالل كننـد،   آنھا كه در خانه ھايشان سركه باشد و آنھا        : خاللین و متخللین؟ فرمود   
 . واھي دادن و گند خوردنگو سوجبرئیل نازل كرد از آسمان خالل كردن 

الخـل و الزيـت مـن طعـام     ): علیـه الـسالم  (قال الصادق    *
 و نعم االدام الخل يكسر المرة و يحیى القلـب        ،المرسلین

كه و زيتون از سر: فرمود .و يشد اللثة و يقتل دواب البطن 
  غـذائي  ىنشـ اچخـوب   و   اسـت،    ان الھـي  گفرستادطعام  

 مى شكند زرداب را و زنده مى كنـد قلـب را    ،است سركه 
و لثه دنـدان را محكـم مـى كنـد و كرمھـاى شـكم را مـى             

  . كشد

كل الخل أمن ): صلى اهللا علیه و آله و سلم    (عن النبى    *
يعنـى رسـول     سه ملك يستغفر له حتى فرغ؛     أقام على ر  

كـسى كـه   : فرمـود ) صـلى اهللا علیـه و آلـه و سـلم       (كرم  ا
سركه مى خورد ملكى باالى سر او مى ايستد و براى او        

 .فارغ شوداز سركه خوردن طلب مغفرت مى كند تا 

كلوا خل الخمر فانه يقتـل     ): علیه السالم (منین  ؤامیرالم *
: فرمـود ) علیـه الـسالم   (حـضرت امیـر      الديدان فى البطن،  
ــد ســركه را  ــه    بخوري ــه از شــراب درســت مــى شــود ك  ك

 .كرمھاى شكم را مى كشد

سركه كـه   : فرمودند) علیه السالم   ( صادق   حضرت امام  *
از شراب حاصل شد، لثه دھان را محكم مـى نمايـد، كـرم     

 ھاى شكم را مى كشد، عقل را زياد مى كند، 

 انواع سركه
ردد، گسركه از میوه ھاي شیرين استحصال مي البته یزي كه حاوي ماده قندي است عملي است، چتھیه سركه طبیعي از ھر 

یاھان نیز مـي تـوان   گو نه تنھا از میوه ھا بلكه از  محدود نبودهولي به اينھا ور و خرما و سیب است،       گ معروفترين آنھا ان   ندچھر  
  .ري مي باشدگيسیار دگیاھان ب  و،ازيانهر ،ل بابونهگگندم،  لگ آويشن، ،مرزنجوش: آنھااز جمله كه تھیه نمود، سر

 ايچسركه 
یاھي به شمار مي رود، ايـن محـصول قبـل از سـركه شـدن      گ نیز يكي از انواع سركه      کومبوچا چ بوسیله قار  ايچ از   سركهتھیه  

 سركه و شكر ختنپ كه از ؛و اال با سكنجبین مصطلح . نامیده مي شودايچسكنجبین طعم ترش و شیريني داشته و از اين رو   
   .ي ندارددرست مي شود ارتباط

مي نمايـد، شـرح تفـصیلي ايـن      کومبوچايافته و اين محلول را تبديل به نوشیدني        رورشپاي شیرين   چدر محلول     کومبوچا چقار
  . را در فصلھاي آينده مي آوريمکومبوچانوشیدني و خواص درماني بسیار و اجزاء و تركیبات و سیر فعل و انفعاالت حاصله فرايند 



٣  

 اكسیر سالمتي :سالهزه نوشتن ریگان
مطالعاتي داشتم و دوست داشتم  کومبوچادرباره نوشیدني سركه و سكنجبین جاي       قبل  مدتھا  بنده   : تجربه نويسنده  ?

بلكـه   صـرف اكتفـا شـده    ردازيپـ  بـه نظريـه    نبايـد م كـه ھـست  ولى از آنجا كه معتقد ،آنرا نیز به دوستان معرفي و توصیه بنمايم  
 آن براى تولید نداشـتم؛ آنـرا معرفـي نكـرده     چقار دسترسي به ونچضیح تئوريك ارائه شود، لذا      راھكارھاى عملي نیز در كنار تو     

 در ناحیه قلب ظاھر شد، شدت و استمرار آن طوري بود كه حركت بـدني ايـستادن و      ي درد شديد  ؛بودم، طي عارضه اى قلبي    
ي فريضه نماز نیز مشكل ايجاد كرده و نماز ايستاده  آنرا تشديد مي كرد، آنقدر كه در انجام معمولیزيچخم شدن و يا برداشتن 

 درمـان رايـج برنامـه    ،رديـدم گه ركوع و سجود بـه صـورت اشـار    و ناجار به اداي نماز نشسته و و ركوع و سجود ديكر میسور نبود      
 مادھـاي پ از یماري نبودمتفصیلي ابزار و اآلت و انواع قرص را در نظر داشت، و بنده مايل به مبتال شدن به درمان رايج اضافه بر ب    

ني با طب سینائي و ، در فكر برنامه ريزي درماموضعي مسكن درد قلب استفاده كردم ولي تخفیف بسیار كوتاه و موقت داشت  
ر اينكـه بـازار داروي   گـ ن براى برنامه ريـزي طبـي بـود، دي   كھن بودم، ولى دو مشكل مانع بود، يكي درد شديد مانع از فراغت ذھ  

مرا از اين امر باز مي داشـت، در  ) ر فروختنگیاه ديگیاھي به اسم گو كھنه و تقلبي    بي كیفیت و    اجناس  با  نوعا  (یاھي ايران   گ
 اطالعـي از كـسالت بنـده؛ و    چھـی اھي از او برخي عرقیات را تھیه مي كرديم؛ بـدون  گ عرقیات كه   انگاز تولیدكنند اين اثنا يكي    

اين داروي مفیدي اسـت، و تھیـه   :  كهیغامپرستاده بود با اين یاھي فگت ربشيك بطري جھت عرضه اجناس جديدش؛     ه  صرفا ب 
فـتم،  گ تا اينكه آنرا ديدم بـه او  بندهردانید، آورنده از ارائه آن مطمئن نبود، گستید بر ر نخوا گكننده نیز شخص مطمئني است، و ا      

  معمـوال  خوردن ھمطبیعي اينجا كه حتى سبزيمحصوالت بازار  يگفت بودم كه از كجا تھیه كنم، و با آش      شاين را مدتھا در فكر    
را نمـي دادم، از  ) کومبوچا(ر احتمال امكان تھیه اين موارد گیاھیش كه فوقا اشاره كردم، ديگداروي وضع تمیز بیدا نمي شود، و    

، تھیه كندتولید كننده قارج آنرا نیز از و اينكه ، هدادي سفارش  مقدار آن؛يگآورنده تشكر كردم و براى مصرف فعلیمان تا تھیه خان
 ؛آغاز شد، تا سه روز تخفیف كلي حاصـل مصرف از از ھمان روز شروع به مصرف نمودم، و بحمد اهللا تخفیف درد از ساعاتي بعد    

ھفتـه بكلـي آثـار ايـن نـاراحتي       شت، و بعـد از يـك  گر و فعالیت عمومي بدن میسور گتھاى دي و امكان اداي معمولي نماز و حرك      
نظارت و اطالع  متخصص قلب كه مرتبا مرا ويزيت مي نمود و بر سیر اين معالجه و شدت بیماري زشكپف شد،   برطراخیر  قلبي  

مرا به جمـع آوري مطالـب و    کومبوچا چقعه و نیز دسترسي به قاررديد، اين وا  گفت زده   گبسیار ش  کومبوچاتاثیر فوري   داشت از   
  .والحمد هللا رب العالمین. داشتمعرفي و توصیه آن به دوستان واجھت نوشتن اين رساله 

 كومبوچانوشیدني نگاھي گذرا به 
 مثبت دارد، و مکمل غذايي است تاثیرگذاري آشكاري بر روي سالمتي طور که به است نوشیدني با طعم خوش آيندي کومبوچا

 .که مي توان آن را در خانه تھیه نمود

 يپ و روسیه رسیده و در از چین به كره و سپس ژاپنكه ست اشرقي  يک منبع غذايي و شفابخش باستاني با منشأ کومبوچا
ه از طريق روسیه به اروپاي غربي راه يافتنیز  کومبوچا به روشھاي درماني شرق،) ئیھا و آمريكائیھاپاارو(رو به رشد غربیھا اقبال 

  . حیطه كاربرد اين فراورده جھاني شده استو 

اين معجون در طـي مـسیر خـود تـا     . دند که رژيم غذايي را متوازن مي کمي آيي به شمار     نوشیدني گوارا و شفابخش    کومبوچا
قـارچ  «، »قـارچ جـادويي  « چـون  جديـد نامھـايي  العـالج  در پـي درمـان بیماريھـاي    . دنیاي غرب اعجازھـايي را از خـود نـشان داد        

  . به آن داده شد» اکسیر طول عمر«و » گر معجزه

ھمچنین از طريق . ي شود، تقويت سیستم ايمني براي كمك به درمان بیماريھاست  مطرح م  كومبوچايكي از مواردي كه درباره      
عالوه بر آن، نقش عمده اي در فعال كردن روده ھا و كل . تقويت كلیه ھا، سموم بدن ما را از بین مي بردكبد و پاكسازي خون و 

 . داردگوارشدستگاه 

ھداري شده فراوان شده است، خوراكي حاوي موجودات ذره بیني فعال، ھموژنیزه و نگ در جوامع امروزي كه غذاھاي استرلیزه و
و حكیمـان  ) طـب جـامع  (اكثر پزشـكان  . ، كه به گوارش غذا كمك مي كند، مي تواند كار فوق العاده اي انجام دھد  كومبوچاچون  

 . را براي درمان تمام بیماريھا توصیه مي كنندكومبوچانوشیدن در زمان ما ) طب كھن(

ــادل در جــسم و روح و   تندرســتي ــي ايجــاد تع  يعن
وقتــي يــك بیمــاري معالجــه مــي  . عواطــف انــسان

شود، براي اين است كـه علـت آن كـشف شـده و             
شـربتي  . آثارش، يكي يكي از بین برده مـي شـود         

 در صورتي مي تواند مفید واقع شود      كومبوچامانند  
كه ما بین رژيم غذايي و نحوه زندگي و رفتار شـما             

 .اشدتعادل برقرار ب

 روز به روز ھـواداران بیـشتري پیـدا          كومبوچااين كه   
 حیات شـناخته شـده اسـت،    كرده و به عنوان ممدّ   

ــه ھیجــان مــي آورد  ــده  . آدمــي را ب ــن موجــود زن اي
عجیب، شربت حیاتبخش و گوارايي  تولید مي كند  

 خانواده بـه آسـاني قابـل     كه در خانه و توسط افراد     
  .تھیه است
يدگار است كـه از دوسـتي        ھديه اي از آفر    كومبوچا

شــما مراقــب . بـه دوســت ديگـر منتقــل مــي شـود   
 ھم مراقـب شـما خواھـد        كومبوچا باشید،   كومبوچا
  !بود



٤  

 خاستگاه كومبوچا
 كجـا  كومبوچا ھیچ كس بدرستي نمي تواند بگويد كه منشأ قارچ است؟ از كجا آمده كومبوچا

بوده و چگونه به وجود آمده است، اما مي دانیم كه بیش از دو ھزار سال است، كه آدمي آن 
 سـرزمین چـین   شمال منچوريديرينه ترين تاريخ مصرف آن در خاوردور و       . را مصرف مي كند   

كـه ھـر كـسي بطـور معمـولي بـا آن        عمومي نبوده  محصولي كومبوچا .به ثبت رسیده است   
توسط  و كشف و ابداع شده  منچوريتوسط حكماي ديني تجربه كند، بلكه برخورد كرده و آنرا

مصرف اين چاي براي اولین بار در چند قرن قبل از میالد  .ران معرفي شده استگديبه ايشان 
تسین،  سال قبل از میالد مسیح، در زمان سلسله ٢٢١حدود . در منچورياي چین شروع شد

و بیش از دو .  جاودان مي بخشید، شناخته شده بودچاي ياد شده به عنوان شربتي كه عمر
ايـن  . ھزار سال است كه حكما و اطباي چیني آنرا در درمان بیماريھاى مختلف بكار مـي برنـد   

از . بـود » يلھچاي ا«يا » چاي خدايي«يكي از معروفترين آنھا   . چاي نامھاي مختلفي داشت   
اين نوشیدني طي مـرور    . ه مي شد  اين چاي براي درمان ناراحتیھاي مزمن گوارشي استفاد       

 میالدي، حكیمي كره اي ٤١٤ھمچنین مي گويند كه در سال  راه يافت، نواحي كرهزمان به 
از طريق كـره،  » چاي خدايي«.  آن را براي درمان بیماري امپراطور ژاپن تجويز كرد كومبوبه نام   

  .نام گرفت» چاي كومبو« آورده شد و در آنجا ژاپناز چین به 

  ... ژاپن> كره > چین > ي منچور

  ... تايوان> چین > منچوري 

  ....  امريكا> ا پارو> تركستان روسیه > مغولستان > منچوري 

  ....ايران> آسیاي میانه > مغولستان > منچوري 

بـه  . گیاه شناس معروف، پاستور وايدينگر آن را بدين گونه تعريف مي كنـد   
اي باسـتاني اسـت كـه از       نوشیدني شرق آسـی   » كومبوچا«چاي   :قول او 

 تـايوان من به مـدت سـه سـال در جزيـره           . اقیانوس به دست آمده است    
اين ناحیه سـاحلي جنـوب شـرقي بـا اقلـیم          . مأموريت داشتم 

نیمـه اســتوايي و دوران طــوالني مــساعد رشــد گیــاه در طــي  
سال در آنجا، باعـث شـده اسـت كـه منـاطق وسـیعي از ايـن            

از اين رو اين منطقه به عنوان . ناحیه زير كشت چاي قرار بگیرد
، كواوــ پـو   اولین بار   . سرزمین اصلي چاي شناخته شده است     

 را براي نوشـیدني اي كـه از    چوان و يا    توونويسنده چیني نام    
 مـي  چـا امـروزه آن را  . برگھاي اين گیاه تھیه مي شد بكار بـرد   

 مـي گوينـد     تي اي   ھنوز ھم آن را    فويكنالبته در ناحیه    . نامند
 به معني چاي انگلیسي را به آن تيث شده من كلمه    كه باع 

نوع مأموريت من ايجـاب مـي كـرد كـه بـه جزايـر                .نسبت دھم 
شـربت  .  در نزديكي ايالت فـويكن، سـفر كـنم     ماتسو و   كوموي

ترش و شیريني كه در آن ھواي گرم به من تعـارف مـي شـد،          
شـديدًا تحـت تـأثیر آن قـرار گرفتـه      . بسیار دلچسب و گوارا بود   

آيا اين سركه اى بود كه طعم چاي داشت يا چاي مخصوصي بود كه طعم سركه نرسـیده مـي داد؟ بعـد از نوشـیدن ايـن       . مبود
حس مي كـردم سـوخت و سـاز بـدنم بھتـر شـده       . شربت، عالوه بر رفع خستگي به طور غريبي احساس سرحالي مي كردم      

 :بسیار متعجب شدم. نامیدند» كن پوچا« پاسخم نام آن را وقتي راجع به آن سؤال كردم، در . است و به آرامش دست يافته ام      
  .» مي شودچايي اي كه از اقیانوس گرفته«

 ژاپنچاي كومبو  و كومبوچارفع اشتباه درباره 
 چاي( كومبوچانوشیدني مورد بحث    البته با ھمه اين توضیحات    

چـاي ماننـدي بـه ھمـین اسـم       دم كرده  با)  كره اي  به نام حكیم  
نگ  بلند به ر گیاه درياييدم كرده( معني چاي كومبو به) كومبوچا(

 كومبـو فرق مي كند، كاربرد كلمه  )سبزتیره از خانواده اشنه دریایی 
  .در ژاپن گاھي باعث اشتباه مي شود

از ژاپـن   ) چـاي كومبـو   (=كومبوچـاي دّوم      گزارشھايي كه دربـاره     
 اشـنه يـا  (مي رسد، احتماًال مربوط به چاي گیـاه دريـايي كومبـو       

مبـو در آب شـور     ايـن گیـاه كو    . اسـت ) كتانجك از خانواده المیناريا   
و ھـیچ  و براى رشدش احتیاج به نور دارد،      كشت داده مي شود     

ھر جند اشـتراك   . نداردقارچ كومبوچا  با    و زيستي  ي شكل تشابه
در زبان التین نوشـتن  است ولى " بومكو"و اشتباه اين دو در نام       

  : دو با ھم فرق مي كندايندر ھر يك از  "كومبو"نام 

   ....Kombuاّولي 
 ....comboدّومي 



٥  

 نامھاي كومبوچا
نامھـاي  ايـن نوشـیدني    ؛كومبوچـا ه چـ در تاريخ.  و شربتي كه از آن تھیه مي شود نامھاي متعددي نـسبت داده انـد      كومبوچابه  

   .ه استبود» يلھچاي ا«يا » چاي خدايي« يكي از معروفترين آنھا ه،مختلفي داشت

ب اينجاست كه در تركیب بیشتر اين نامھـا از    جال
ايـن معجـون در   . اسـت كلمه قارچ استفاده شده    

طي مسیر خود تا دنیـاي غـرب اعجازھـايي را از            
در پـي درمـان بیماريھـاي جديـد         . خود نـشان داد   
» قارچ معجزه گر«، »قارچ جادويي«نامھايي چون 

  . به آن داده شد» اکسیر طول عمر«و 

ون نامھـايي چـون گـل روسـي،     در زبانھاي گونـاگ   
ژله روسي، قـارچ روسـي، قـارچ ژاپنـي، اسـفنج        
ــارچ    ژاپنــي، مــادر روســي قــارچ خــارق العــاده، ق
جــادويي، قــارچ قھرمــان، قــارچ طــول عمــر و ژلــه  

  .  براي آن بكار رفته است...نقرس و 

 احساس تندرستي را    كومبوچاھم رفته نام     روي
اريھا تلقي القا مي كند و به عنوان درمان اكثر بیم

نامھـايي كـه بـراي شـربت حاصـل از           . مي شـود  
ايـن  . قارچ بكار مي رود، با طعم آن مـرتبط اسـت          

شربت را به نام چاي سركه و چاي سیب زمیني 
طـول   اكـسیر در فرانـسه، نـام    . نیز مي شناسند  

 به آن داده شده اسـت كـه قطعـًا بـه خـاطر               عمر
 .تأثیري است كه بر مصرف كنندگان داشته است

و  "كامبوچـا  "در تلفظ غیر دقیق فارسي      وچاكومب
در زبانھـاى مختلـف     فته مي شود، و     گ "كامبوجا"

  :؛ برخي از آنھا را اينجا ذكر مي كنیمبه شكلھاى مختلفي نوشته مي شود

 Komboecha キノコ紅茶    Kombutsa  Kombucha  гриб_Чайный    红茶菌   الكومبوتشا الكومبوشا  

بـه عقیـده دكتـر اسـكلنر، دكتـر وينـز و دكتـر كارسـتنز ايـن خـود           . یم و بخـوانیم، مھـم نیـست     را بنويـس   كومبوچـا ھر طوري كـه     
پرورش « يكي از قارچ شناسان معروف آلمان در كتاب خود تحت عنوان  آلكس مايكسنر دكتر. ست كه حرف اول مي زندكومبوچا
 از كیفیـت يكـساني برخـوردار    كومبوچـا فرآورده ھاي در عین حال اين ندا را مي دھد كه تمام .  مي خواند  كومبوچاآن را   » قارچھا
  .نیستند

 آن را كومبو میالدي، حكیمي كره اي به نام ٤١٤در سال  : مي تواند كره اى باشدكومبوچاه نام اين نوشیدني ب منشأ شھرت
نـام نوشـیدني   : يواني باشدو مي تواند تا. و در آنجا به نام اين حكیم شناخته شد    . براي درمان بیماري امپراطور ژاپن تجويز كرد      

ريـشه  نان كه چھم. »چايي اي كه از اقیانوس گرفته مي شود«به معني  »كن پوچا«:  كه بدان در تايوان معروف است      كومبوچا
 كـه بـا اصـل    . استچايبه معني » چا« و چاي ،به معني خزه قھوه اي  » كومبو«مي تواند ژاپني باشد كه      ) كومبوچا(اين اسم   

 .رديده است، تناسب داردگ كومبوچا صخره ھاي ساحلي شده و در آخر قارج گل سنگ خزه دريائي بوده و بعد  كهكومبوچاقارج 

 كومبوچا چیست؟
) ايچ چبه معني قار(ي چ گلین: ینيچ در زبان چ وجود دارد كه بر تنه درختان مي رويد نام اين قار    چین نوعي قار  چدر  : كومبوچا

سـنگ   گـل در اصـل نـوعي   از صـاحبنظران آن را  برخـي  . دانـسته انـد   كومبوچـا  پرورشاولیه  را منشأ    چمي باشد، برخي اين قار    
درآمـده   اجتماعي از چند مخمر و بـاكتري   يافته درپرورشيك قارچ ه بوده؛ ولي بعدھا به صورت چ اولیه ھرچند، قارتوصیف كرده ا 

رصت داده است تا نوشیدني مخـصوصي را فـراوري   ف " كومبوچاقارچ "باكتريھا و مخمرھاست که به با اين ھمزيستي در  . است
ي بر روي بھبـود و ارتقـاي سـالمتي انـسان            ریگشمچكرده كه اثرات    
نوعى قـارچ اسـت امـا در واقـع بـه        “  كومبوچا ”اگرچه    داشته باشد، 

نوشـیدنى سـاده بـا    ايـن  گیرد،  شکل نوشیدنى مورد مصرف قرار مى    
معمـولى و شـکر موجـب     و تغذيه آن با چاى كومبوچااستفاده از قارچ  

 شده و قارچ ھم در اثر رشد با تخمیر و تغییر كلي    كومبوچارشد قارچ   
ساختار شـیمیائى محلـول چـاى؛ آن را بـه شـربتي بـا طعـم تـرش و              

 .، بدسـت مـي آيـد   دنکمي شیرين و خواص بسیار فوق العاده تبديل    
و با تغییر كلـي   چاي شیرين شده را تخمیر ؛اين موجود زنده   كومبوچا

طعـم گــواراي آن  .  را بــه وجـود مــي آورد كومبوچـا شــربت ختار آن سـا 
مقدار مخمر موجود در آن باعث . احساس شادابي به آدمي مي دھد

. مي شود كه حتي بعد از ريختن در بطري كماكان فعـال بـاقي بمانـد     
امــروزه، آن را وســیله اي بــراي پیــشگیري از بــسیاري بیماريھــا مــي  

  .شناسند



٦  

 كومبوچارواج و گسترش جھاني 
تركـستان  (شـمال آن   مغولـستان و  ن بـه چـی كـره و  به مـرور زمـان، ايـن شـربت از       : )روسیهمشرق  (تركستان  مردم  تجربه  

مردم اين منطقه به عمر طـوالني و   روسیه متداول بود كارگاساكدر ناحیه اين چاي . روسیه راه يافت  در شرق   ) شرقي و اويغور  
در «.  نامیـده مـي شـود    كارگاسـاك چـاي  روسیه بهمشرق ين رو اين نوشیدني در ، از اسالمتي و شادابي شناخته مي شدند    

روسیه گزارشھايي درباره مردمي كه عمر شرق  در كارگاساكاز . . با بیماريھاي سرطان و فشار خون بیگانه اند    مردمكارگاساك  
فتن اين نوشیدني به نـواحي اصـلي   راه يا.  نسبت مي دادندكومبوچازيادي مي كردند واصل مي شد و آن را به مصرف شربت             

:  سـاله بـود  ١٣٠ ساله از يك پیرمرد ٨٠گزارش ديگري حاكي از بچه دار شدن يك پیرزن    . روسیه در قرن اخیر اتفاق افتاده است      
 سال پیش يك زن ژاپني به ناحیه كارگاساك در روسیه سفر كرد و از روبرو شدن با افراد زيادي كـه جملگـي بـیش از           ٦٠حدود  «

.  ساله خود صاحب فرزندي سالم شده بودند٨٠ ساله اي برخورد كه با زن ١٣٠او به مرد .  سال داشتند، شگفت زده شديكصد
وي پي . كشف كند ساله را كه حتي يك چروك به صورت نداشت ٨٠زن ژاپني كه حیرت كرده بود، سعي كرد راز جوان ماندن زن 

  . مصرف مي كنندكومبوچايك سوم لیتر برد در ھر خانه اين ناحیه، پیر و جوان روزانه 

 و در ، و قارچ را ھمراه خود به ژاپـن بـرد  ؛هدريافت كردرا  كومبوچازن ژاپني مخمر مخصوص ھمراه با طرز تھیه         آن   :رواج در ژاپن  
 آن را به او دوستان را براي صرف چاي مخصوص دعوت مي كرد و به ھريك قارچي مي داد و طرز تھیه. آنجا اقدام به تكثیر آن كرد

بعد از مدتي گزارشھايي از تأثیرات موفقیت . آنھا مي آموخت؛ آنھا ھم به نوبه خود ھمین كار را در مورد دوستان ديگر مي كردند
دختر جواني كه .  برساند٨٠/١٤٠ بود موفق شده بود آن را به ٢١٠/٢١٠مردي كه فشار خونش  :آمیز چاي جديد به گوش رسید

 در ژاپن ھمینكه موضوع چاي در تلويزيون و راديو مطرح شـد، میلیونھـا ژاپنـي    .اده شده بود، بھبود يافتمبتال به زونا تشخیص د    
   .به مرور زمان اين چاي به ھنگ كنگ راه يافت. اين چاي را مصرف كردند

جھـاني اول بـه   طـي جنـگ   . به اروپـا راه يافـت  و سبس  روسیه بهبه مرور زمان، اين شربت از طريق مغولستان      :رواج در اروپا  
 .به كلي از بین رفتدر روسیه علت كمبود شكر، چاي قارچ 

 مـي شـناختند، طـي    داروي شـفابخش  در روسیه، چکـسلواکي، آلمـان و اتـريش کومبوچـا را     ١٩٢٠با وجود اين که در سالھاي  
از عوارض جنگ به شمار علت اين امر، کمبود شکر و چاي بود که . سالھاي بعد از جنگ جھاني دوم به کلي از صحنه خارج شد 

 .مي آيد
.  را آغاز كردند، گزارشھاي بیشتري درباره وجـود آن منتـشر شـد   قارچ جادويي وقتي محققین بررسي خواص  ١٩٢٠در سالھاي   

  . تحقیقات آنھا با آغاز جنگ جھاني دوم متوقف شد
، وقتي استاندارد زنـدگي تـا حـدي    ١٩٧٠ در سالھاي. ، کومبوچا از اروپاي شرقي به آلمان و اتريش آورده شد   ١٩٦٠در سالھاي   

تحقیقات بر روي تأثیرات آن، به طور عمده در آلمان صورت گرفت و .  شناخته شدنوشیدني معجزه گرارتقا يافت، دوباره به عنوان 
 .به زبان آلماني منتشر شد و مقاالت مختلفي درباره آن در نشريات متعدد به چاپ رسید

رسـانه ھـاي غربـي    .  بـه شـھرت رسـید   پادزھري در برابر عادات غلـط تغذيـه   مجددًا به عنوان     اكومبوچ ١٩٧٠و١٩٦٠در سالھاي   
 .موضوع را مطرح كردند

امـروزه ايـن   . ھاي کشور روسیه، اسپانیا، تبت، ژاپن و چین عمر سراسر سالمتي خود را، مـديون ايـن قارچنـد    تمامي صد ساله 
  گیرد    ميقارچ در اروپا و آمريکا بسیار مورد استفاده قرار

به روسیه؛ در آنجا بود كه اطالعات و مطالـب بـسیاري در مـورد ايـن قـارچ و       كومبوچا پس از راه يافتن   :آفريقا و آمريكا  رواج در   
 ١٩٥٠در جنگ جھاني دوم اين آشامیدني به آلمانھا معرفـي شـده و سـپس در سـال     . چاي حاصل از آن به رشته تحرير در آمد       

در حال حاضر مصرف آن در آمريكا بسیار معمـول  .  از آن طريق مستعمرات فرانسه به آفريقا راه يافت    میالدي وارد فرانسه شد و    
  . و حتي در آمريکا انجمن استفاده کنندگان از اين قارچ تأسیس شده است . است و طرفدار زيادي دارد

 ٦ تـا  ٤( يـورو  ٥ تـا  ٣ و آمريكـا از  اپـ ارودر  چـا كومبو كـم آن؛ ولـي ھـر لیتـر    بسیار  در خانه و ھزينه     كومبوچاعلیرغم سھولت تھیه    
ــان ــروش  )ھزارتوم ــه ف  ب
قـارچ  اما خود مي رسد،  
در داروخانه  كه   كومبوچا

ھا عرضه مي شود بین     
 ٦٠ تا ٤٠( يورو  ٥٠ تا   ٣٠

خريـــداري   )ھزارتومـــان 
ــود، و   ــي ش ــز  م ــن نی اي

ــشانه دي  ــود ن ــخ ري از گ
 كومبوچـا  اهگارزش و جاي  

  .در میان ايشان است

ــرانرواج در ا ايــــن  :يــ
آســیاي میانــه و قــارچ از 

روسیه به کشور مـا نیـز    
، برخي نیز   راه پیدا کرده  
ــر ــاني در اثـــ  رواج جھـــ
ــا ــنا   كومبوچـ ــا آن آشـ بـ

 چنـد  شده اند، از اين رو   
ســــالي اســـــت كـــــه  
بسیاري از نقاط ايـران از   

  .کنند  آن استفاده مي
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تار و   باره   ی  ھاھای    ر وچا سا و ص   یچا ر  : ا    و
مي خواستیم بـراى خواننـدگاني     در بخش قبلي     :همقدم

برايشان آشنا نیست؛ ابتدا يك آشنايي  كومبوچاكه عنوان 
؛ تـا بعـد از آن بـه مباحـث      وع داشـته  كلي روي عنوان موض   

ل از ورود به قب رو ينز ا ادازيم،  رپ ب كومبوچااصلي مربوط به    
  :ند نكته را اشاره مي كنیمچمباحث اصلي؛ مقدمتا 

توجھي کـه دانـشمندان امـروزي و مؤسـسات         :نكته اّول 
تحقیقاتي و داروسازي به گیاھـان و خـواص ناشـناخته آن            
نشان مي دھند؛ در نتیجه روي آوردن دوباره مردم دنیا به           
گیـــاه درمـــاني و روشـــھاي طبیعـــي و كھـــن معالجـــه      
بیماريھاست، و اين خود ناشـي از بھـاي سـنگیني اسـت         

ى طـب رايـج مـي    كه مـردم جھـان بـا جـان و مالـشان بـرا             
پردازند؛ ولى علیرغم نتايج موقت و موردي طب رايج و باال        
رفتن سطح زندگي و بھداشت مردم؛ اما در مجمـوع بـشر    

 بشر ديروز است، بروز بیماريھـاي      از امروز بیمارتر و ناتوانتر   
العالج و صعب العالج به دھھا برابر تعداد ديروز آن افزايش         

ان امـروز بـیش از بیمـاران        يافته، و عدد نسبي بیماران جھ     
دنیاي قديم شده، و میزان ابتالي بشر عصر جديد به انواع 
بیماريھا بیش از بشر عصر گذشته گرديده، و مدت بیماري       
و دوران درمـان طـوالنیتر از سـابق شـده، و مـسیر و روش      
معالجه پیجیده تر از گذشته گرديده، و ھزينه درمان جندين 

ن روست که بسیاري از مـردم      از اي . برابر قديم شده است   
 دوبـاره بـه ايـن عقیـده     ؛دنیا خصوصا سطوح فرھیخته آنھـا   

 شـفاي دردھـاي بـشر در سـفره          :قديمي رسیده انـد کـه     
پس بايستي ھـم درمانھـاي      . نھفته است  آفريدگارحضرت  

 .طبیعي و راه و روش زندگي طبیعي را جدي بگیريم

 مورد  آنچه در مورد گیاه درماني بطور کلي صادق است در         
   .نیز صادق است كومبوچا قارچ

اين قارچ فقط يکي از ھزاران يا صدھا ھزار گیاه است  :اوال
که در چین باستان، ژاپن، ھند، ايران، اروبا، آفريقا، آمريكـا            
وجود داشـته و دارد، و در گذشـته حکیمـان و اطبـا تنھـا از       
اين ذخیره الھي در طبیعت براي درمـان ھمـه بیمـاري ھـا            

  . مي کردنداستفاده 

 روشـــھاى درمـــاني گیـــاھي، بـــرخالف داروھـــاي  :ثانیـــا
  . عوارض جانبي وخیم ندارند    شیمیايي و سنتتیك

 بعد از حدود يک قرن که از استعمال داروھاي شیمیايي و مبارزه با عوارض جانبي سوء آنھا مي گذرد معلوم گرديده آنچـه         :ثالثا
؛ ھـر جنـد اھـل دانـش      دنیا مفید و مؤثر شناخته بودند بي جھـت نبـوده اسـت   سرر فرھنگھا و تمدنھاي گذشته در سرتامردم د 

 . انكار كرده اندنداشتن دانش كھن آنراجديد به دلیل 

 اخیـر بـا آن آشـنا شـده؛ و از     قدمت دو ھزار و سیصد ساله دارد ولى دانش جديد تنھا در اوايل قرنكومبوچا ھر چند   : نكته دّوم 
رد؛ اما با ھمه اينھا صدھا مقاله و كتاب و طرح تحقیقاتي در اين باره منتشر كرده اسـت، كـه تـا    تحقیقاتش تنھا نیم قرن مي گذ 

مـا در ايـن   . كنون دو كتاب به فارسي ترجمه شده؛ و دو طرح تحقیقاتي در اين باره در مراكز علمي ايران به ثبـت رسـیده اسـت    
حھا؛ مطالب عمده اى را كـه در منـابع بـین المللـي اسـت؛ بطـور       صفحات بنا داريم كه اضافه بر محتويات مطالب اين كتابھا و طر    

بعد از انتشار بقیه بخشھا؛ عالقمندان به مشاركت در تكمیل اين مرسـوالت؛ مـي تواننـد بـا مطالعـه دقیـق           . فشرده ارائه دھیم  
نكات جديد و ذكر نشده للي؛ محتويات آنھا و معین كردن ريز عناوين مطالب آن؛ با ادامه مطالعه و تحقیق خود در مراجع بین الم            

 در را؛ آنـ مرسـوالتي تكمیلـي  را جمع آوري نموده و با ذكر منابع آن براى مجله ارسال نمايند؛ تـا بـا تـدوين       در مرسوالت كومبوچا  
  . منتشر نمايیمحوزه عالقمندان به حیات اعلى

استقبال مـي نمـايیم، در   ند؛ ھست مبوچاكوثبت تحقیقاتي شواھد درماني    مشاركت در   به  ند  مكساني كه عالق  از  : ّومسنكته  
نـام مـورد بھداشـتي يـا     ( تجربـه درمـاني  و نیـز تفاصـیل   )  قد- وزن - مزاج - سن -جنس (فه شخصي معّربايد جزئیات اين رابطه   

 ) نحـوه و مقـدار مـصرف   – مـدت درمـان   – تـاريخ شـروع درمـان    – تاريخ ابـتال  – سابقه ابتال و نحوه درمان و طول درمان        –درماني  
  .  ارسال نمايندمجله حیات اعلىخويش را نوشته و براى 
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 سیر تكويني كومبوچا 
  . رورش يافته در آب شور استپاست كه نوعي گیاه دريايي  چاي كومبو ژاپني غیر از كومبوچاقبال گفتیم كه 

خـزه دريـايي    منشأيي بـا وصـف   چاكومبوه چ در زبان تايواني به معني خزه اقیانوس بوده؛ و در تاريخ   كومبوچاولى از آنجا كه نام      
؛ گـردد  اين خزه در ته ظرف آشكار مـي  ؛ بعد از گذشت مدتيكومبوچا وجود داشته؛ و ھم امروز در تمام بطريھاى          قھوه اى رنگ  

  . را تأيید مي كندكومبوچافلذا اين امر منشأ ديرينه خزه گونه 

  . تغییر شكل داده است سنگ گلند اين خزه در ادامه حیاتش روي صخره ھاى ساحلي به صورتچھر 

رورشي در پس از آن به صورت پ تكامل يافته و رقارچي تیره رنگتو يا بعد از آن روي تنه درختان جنگلي نواحي مرطوب به صورت 
  . ادامه حیات داده تا به صورت نرم و لطیف و رنگ روشن امروزي درآمده است) شكر+ اي چ(محلول 

ي اطـالع از درمـان برخـي    پـ طبـي مھـم جھـان؛ در    سسات تحقیقاتي   ؤھاي داروسازي و م     خانهكاربرخي  دھه گذشته     دو      ظرف
زيـر پـا گذاشـتند و از ھـر     را  آمريکاي جنـوبي   در جنگلھاي استواييبیماريھاى العالج توسط طب بومي و كھن آمريكاي جنوبي؛         

اس .سـرطان، ام العالجـي ماننـد   اي بیمـاري ھـاي   براي يافتن درماني بره و درخت، بوته، علف، قارچ و جلبک نمونه برداري کرد   
از نـوعي قـارچ کپـک     ،ستردهگـ اين عملیات تحقیقاتي در نتیجه تا اينكه  . ؛ آنھا را مورد آزمايش البراتواري و بالیني قرار دادند         ...و

رخي امـراض  مان بدردر کرد دارويي استخراج کردند که   استوايي رشد ميھاى در گوشه اي از جنگل مانند؛ که روي تنه درختي    
  . ه استثر بودصعب العالج مؤ

تجـاري  غولھـاي   کمپـاني ھـا و  ي اطالع از درمان برخي بیماريھاى العالج توسط طب بومي و كھن آفريقـا؛ برخـي      پنین در   چھم
  مـاده ؛از گیاه ديگري در جنگل ھـاي ماداگاسـكار   ) نوع سرطان خوني   دو(براي معالجه لوسمي و ھوچکین      جھان نیز   داروسازي  

 .دارويي ساختند و به بازار عرضه کردند

؛ که روي تنه مانند کپقارچ ک(یاه و فرمول تھیه آن منتشر نشده است؛ ولى نظر به تشابه وصف گاز آنجا كه جزئیات اين دو نوع 
و لیست مشابھت داشته، و نیز نوع بیماريھايي كه عالج مي كند جز   كومبوچاكه با اوصاف ديرينه     ) برخي درختان رشد مي كند    

   .؛ لذا بعید نیست كه از ھمان نوع باشدستكومبوچادرماني 

و از آن ، محـیط رشـد خـود را؛ تغییـرات سـاختاري شـیمیايي داده      ) شـكر + اي چـ (؛ محلـول  كومبوچـا  امروزين   چدر ھر صورت قار   
ر نه گ نوشیدني جديد كه دياين. مي سازد) ھم از نظر رنگ ھم مزه ھم بو و نیز خواص بسیار(نوشیدني متفاوت با محلول اولیه 

 است، اين ماده مايع جديد است كه مورد بحـث و شـرح مطالـب    كومبوچااى است، بلكه  چاى است، نه شكر و      چآب است، نه    
  .آتي ماست
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 تحقیقات جھاني بر روي كومبوچا سابقه 
به .  به دوست ديگر ھديه مي كند؛تيبه عنوان نشانه اي از دوسرا  كومبوچا؛ امروزه در سراسر دنیا): اکسیر زندگاني( كومبوچا

ايـن قـارچ حـاوي سـه عنـصر      محققین كشف كرده اند كه .  درمان معجزه آساي بسیاري از دردھاست     شربتنظر مي رسد اين     
استفاده مي کنند تعـدادي از بیماريھـا را عنـوان کـرده انـد کـه بـه            كومبوچاکساني که در سرتاسر دنیا از شربت        .  است حیاتي

 . نام برده شده استدرمان بیماريھا يا معجزه گر و درمان شده است واين تنھا دلیلي است که از آن به عنوان  اكومبوچوسیله 

ھمان اکسیر حیات بخـشى   “  كومبوچا”اند   و به اعتقاد پزشکان که اثرات اين قارچ را بر روى افراد مختلف مورد مطالعه قرار داده 
زيرا مصرف آن از ريزش موھا، چین و چـروک پوسـت و سـخت شـدن     . ر بوده استاست که دستیابى به آن ھمیشه آرزوى بش       

طـول دوران   “  كومبوچـا ” در واقع بـا مـصرف   .کند ھا، مفاصل و عضالت که از عاليم باال رفتن سن و پیرى است جلوگیرى مى       رگ
  . رسد  يابد و زمان پیرى ديرتر فرا مى  جوانى افزايش مى

صـورت    بـه كومبوچـا طـور سـنتي، قـارچ     بات اين نظريه به طول عمر افراد در مناطقى که در آنجا به پژوھشگران و پزشکان براى اث    
بـسیارى از کـسانى کـه در منـاطق کوھـستانى      : گوينـد  آنھا مى. کنند شود اشاره مى  محلول در نوعى نوشیدنى استفاده مى 

کنند بیشتر از يکصد سال سن دارند  بت يا اسپانیا زندگى مىتيا در اوکراين، يا  ،“ياکوتا” يا مناطق روستائى سیبرى مانند ؛قفقاز
  . است “ كومبوچا ”از قارچ آنھا  استفاده ؛و يکى از داليل اين طول عمر

 جھاني دوم؛ آمار ابتال بـه انـواع سـرطانھا در شـوروي و كـشورھاي      جنگبعد از : ذشتهگدر قرن دانش جديد آغاز تحقیقات   
 آكادمي علـوم روسـیه و انـستیتو مركـزي     ١٩٥١در اوايل سال به دستور استالین . ي بیدا كرد سال به سال افزايش تصاعد  ديگر

 اى ھمـراه بـا   گـسترده تحقیقـات  ؛ ي مھمـ يوھـش پژبرنامـه  تا طـي   مأموريت يافتمسكو ) ر شناسي وتوم( يكژاونكولووھش  پژ
ش  و گـزار ،دهداانجام ) سابق( شوروي ماھیراتحاد ج میزان ابتال به سرطان در مناطق مختلف        ؛تحلیلي دقیق از اطالعات آماري    

  .   بدھدآنرا ارائه 

 بنا شد كه عاداتھا و شرايط زيست محیطي سكنه مناطقي كه در آن موارد ابتالي به سرطان بسیار كم     ؛در ضمن اين تحقیقات   
) ناسـي شـبیه بـوده    بـه سـبك جـرم ش   گفـت كه تقريبا مي شـود  (با اين روش . بوده است را نیز با دقت و تفصیل بررسي كنند 

) در صـورت امكـان  (و ھـم  ) pathogenesis( ھـم در زمینـه عوامـل بیمـاريزا     ،يدا كننـد پامیدي بود كه به اكتشافات جديدي دست      
  .   درمان قطعي سرطان را كشف كنند

وز، قـاط مختلـف اتحـاد جمـاھیر شـوروي آنـر      از نبعد از جمـع آوري آمارھـاى سراسـري           :كشف نواحي عدم ابتال به سرطان     
ر د Permدر منطقه ِبرم (  Beresniki و ِبِرسنیكيSsolikamskمسك  سولیك:نواحيدر كه محققین با كمال تعجب مشاھده كردند 

؛ تقريبا ھیچ مورد ابتالي به سرطان وجود نداشته؛ و )ترين منطقه آسیايي روسیهغربی و  در اورال مركزيKama كاما اشیه رودح
ن موارد تنھا مربوط به افرادي مي شده كه اھل آن نواحي نبوده و از بیرون بـه ايـن منـاطق آمـده     ؛ اي شدندرتا اگر ھم يافت مي    

  . بودند
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 آيـا شـرايط سـالمتي محیطـي يـا      :ري جلـب كـرد؛ كـه ببیننـد    گـ  توجه محققین را براى بررسـیھاي دي ؛زارشات تكان دھنده گاين  
 معلوم شد كه شرايط زيست محیطي در آنجا ھم بھتر از س از بررسيپري موجب امتیاز اين نواحي شده است؟ گخصوصیات دي

بلكه در ناحیه ھاي سولیَكمسك و ِبِرسنیكي، صنايع جديد و دايما در حال توسعه اى وجود . شرايط مناطق صنعتي قديمي نبود    
تاسیم، جیوه په ي  بگر شوروي بسیار خطرناك تر بود، مثال میزان آلودگداشت كه از مناطق صنعتي قديمي موجود در جاھاي دي

  و فرايند خطرناك تولیدي كه به عرضه آنھا مربوط مي شد، و باالتر از اينھا؛ به دلیل)asbestos(نبه نسوز پو سرب و وجود معادن 
صد ابتالي آلودگي زيست محیطي نیز در حد بسیار خطرناكي باال بود؛ به حدي كه      لذا در اينكه تراكم جمعیت خیلي كمتر بود،       

  .  اھیھاي رود كاما كه در آن ناحیه است؛ از اين آلودگي مي مردنددرختان و م

با اين بررسیھا مناطق استثنايي مشخص شده بودند؛ و اآلن بايد علل اين  :تالش براى كشف معماي عدم ابتال به سرطان
تند؛ بـه ھمـراه بقیـه    رديد، دو ھیئت اكتشافي كه در ھـر كـدام ده نفـر از دانـشمندان حـضور داشـ            گاستثنائي بودن معلوم مي     

مناطق استثنائي بطور عمده در دو نقطه متمركز مـي شـدند، بـراى    . كارمندان الزم براى اين بررسیھاى تحقیقاتي تشكیل شد     
روه اكتشافي عازم ناحیه سولیكمسك را به گرستي پ سرMolodyevروه اكتشافي مأموريت يافت، دكتر مولوديو گھر منطقه يك 

ھمـه مراحـل ايـن    . روه اكتشافي عازم ناحیه برسنیكي را عھـده دار بـود    گرستي  پ سر Grigorievوريو  گريگعھده داشت، و دكتر     
ر بخواھیم به تفصیل روشھا و تكنیكھاي تحقیقاتي گرديده است، ما در اينجا ا گسفرھاى اكتشافاتي و نوع بررسیھا مفصال ثبت        

نجايش آن را ندارد؛ گاله رسسترده و طوالني بوده و اين گا خیلي ؛ شرح آنھبپردازيمشده در اين برنامه ھاى اكتشافي بكار برده 
  . ند تا را ذکر کنیمچو در بین انواع تكنیكھايي كه آن دو ھیئت اكتشافي بكار بردند، مي توان . ردازيمپلذا به برخي از آنھا مي 

ي مردم آنجا، بررسي كیفیت گايط زند، بررسي شر و فروع و اختالط آنھا  اديژن تفاوتھاي   ادي ساكنان، بررسي  ژبررسي ريشه ن  
رمیھا، بررسي رده ھـاي  گسیستم آب رساني آن نواحي، بررسي عادات مردم در خوردن، نوشیدن و خوابیدن و تفريح ھا و سر     

  ...و غیره.. و... سني 

شود، ايـن  گـ ي را نبررسي و تحقیق اين عوامل بسیار به اضافه عوامل ريزتر؛ راز استثنائي بودن اين نـواح        :گشوده نشدن راز  
آزمايـشات  !!! ر شوروي نشان نمـي داد گ تفاوتي محسوسي را براى مردم اين نواحي نسبت به سكنه مناطق دي   بررسیھا ھیچ 

ي و گانجام شـده بـر روي آلـود     
یاھــان و گاثــر آن بــر خــاك، آب، 

جانداران، نتايج به غايت منفي     
به ) حاكي از عدم وجود تفاوت(

ــايگـــا. ارمغـــان آورد ج ر ايـــن نتـ
منفي؛ تـضاد بـین ايـن نتـايج و        
نبودن موارد سرطان در آنجـا را       
بیشتر تشديد نمـي كـرد، ايـن      
بررسیھاي علمي خیلي زودتر     
ــه اتمــام مــي رســید   . از ايــن ب

ولي ھمین امر موجب تـشديد      
رديد؛ امـا   گو استمرار بررسیھا    

ــیھای    ــا؛ بررسـ ــه اينھـ ــا ھمـ بـ
طوالنی نیـز ھـیچ چیـزی قابـل         
ــي را نــشان نمــی داد   . اھمیت

ــواحي    ــه كــشف ن معمــاي اولی
 یچیـده پغیر مبتال به سـرطان؛      

تر شده بود، و دانشمندان مي 
 دلیلــي ھــیچديدنــد كــه بــدون 

ــواحي    ــن نــ ــردم ايــ ــه (مــ كــ
ــدتر از دي  ــشان بــ ــشرايطــ ر گــ

) نواحي شوروي سـابق اسـت     
ــي   ــتال نمــ ــرطان مبــ ــه ســ بــ

  !!!. شوند؟؟؟

با كمال تعجب تنھا چیزی كه در تفاوت مردم اين : في ديدند كهباالتر از اينھا دانشمندان ھیئتھاى اكتشا :یجیده تر شدن معماپ
  : یجیده تر مي كند، و آن این است کهپنواحي نسبت به بقیه كشور قابل مالحظه بود؛ مواردي است كه معما را 

و ايـن  !!! رداخت ھزينه ھاي درماني توسط بیمه اجتماعي براى مردم آن نواحي بـسیار كمتـر از بقیـه نـواحي بـود       پ میزان   :الف
  !!! يعني باال بودن سطح سالمتي مردم اين نواحي، كه آنھا را بي نیاز از استفاده از خدمات سرويسھاى درماني مي كرد

ھمانطور كه مي دانید عادت شرابخواري افراطي مشخصه رايج سكنه نواحي مختلـف شـوروي سـابق و خـصوصا روسـیه                   (:ب
ر با لیوان مي خورنـد آنجـا بـا    گي ديھار جاگشت نما ھستند، اگ ان ؛ر بقیه جھان  است؛ كه به اين خصوصیت در میان مردم مخمو        

 از يجند برابر شرابھاى معمول دنیاست، از اين رو يك) ودكا( خورند، اضافه بر اينكه درصد الكل موجود در شراب روسي بارچ مي
ائین بـودن بـازدھي كـاري و    پتماعي و  موضوع مستي و عوارض آن در سالمتي فردي و اج ؛مشكالت شديد و شايع در شوروي     

محققین ھیئتھاى اكتشافي ديدند كه مردم اين نواحي علیرغم ) ر عوارض آن مي باشدگباال بودن شدت بیماريھاى مربوطه و دي
. عمـال ناشـناخته بـود    بلكـه  ؛مطرح نبـوده ديده اى به اسم مستي در میانشان پاصال ، افراط بیشتر در استعمال الكل و نیکوتین    

 و مانند  از افت كاري؛أنه آنجا مردم مي توانستند الكل بیشتر بنوشند بدون اينكه آن قدر مست بشوند، بالتبع عوارض مستي         ك
زارش وجود خسارات به گ نینچھم.  بلكه اين مردم راندمان بازدھي کاريشان خیلی بھتر از بقیه مناطق شوروی بود،را نداشتهآن

و علي رغم مصرف زيادتر الكل؛ میزان كار و . ر نواحي شورويگخالف باال بودن آمار آن در ديعلت مستي تقريبا وجود نداشت؛ بر 
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  . روحیه سكنه اين نواحي با نشاط و به طور كلي باال بود. محصول به طور مداوم و استثنايي از حد معمول باالتر بود

اينطور نیست كـه اگـر شخـصي بـا مقـداري       جه بخاطر مستي آوري آنست؛ ولى اگر حرمت استعمال مسكرات :توضیح مھم (
مست نشود، آن مقدار بر او حالل شود، ھمینطور مردم نواحي مذكور، از اين رو؛ ھر چند مسكر بودن نشانه حرام بودن مصرف       

 اما به عللي براى شخصي مسكر نباشد؛ اين موجب جايز شدن آن   ؛آن نوشیدني است ولى در صورت مسكر بودن مايعي ذاتا         
 و آثار منفي استعمال مسكر از نظر زوال ايمان و معنويت حتى در صورت عدم بروز مـوردي نـشانه ھـاى مـستي در          نمي شود، 

  )شخصي به قوت خود باقي است

 نكـرده  را كـشف  بـودن ايـن نـواحي    ييدر نتیجه دانشمندان علیرغم بررسیھاى متنوع و طوالني و مستمر نه تنھا دلیـل اسـتثنا   
ت محیطي اين نواحي و نیز باال بودن سطح سالمتي و كم بودن مراجعه به سرويـسھاى درمـاني و       بودند؛ بلكه شرايط بد زيس    

ذشته نموده بود، و توضیحاتي براي تمام ايـن مـوارد بـه    گعدم تاثیر الكل روي اين مردم اين نواحي؛ معماي اولیه را غامض تر از        
  .  لي بیدا بشود نمي خورد و با ھمه بررسیھا؛ امید كمي بود كه حتى يك دلیچشم

يكـي از خـانواده ھـاي مـورد     ) چـاه ( تابستاني، دكتر مولدويو بررسـي سیـستم آب رسـاني    گرميك روز   : ي اين معما  شايگازر
یـر؛ مـشغول   پ) بـزرگ مـادر  (فقط يـك بابوشـكا   . زن و شوھر سركار بودند و بجه ھا در مھدكودك. تحقیق را شخصا انجام مي داد 

، ذیرپـ دلايـن نوشـیدني   . بابوشكا يك نوشیدني خنك به دكتر مولوديو تعارف كرد و آن ھم قبول كرداين .  آنجا بود خانگيكارھاي  
: یرزن جواب داد كه اسمش و پرسید؟در باره ی آن پ. ناخته به نظر آمدخوش طعم و خنک کننده بود، ولی براي دكتر مولوديو ناش

 چايیرزن توضیح داد كه از پ. نوشیدني را نمي شناخت چنینون با ھمه دانشش ش بیشتر شد چدكتر تعجب.  استتي كواس
ون دكتر حرف آن زن چابھام و تعجب دكتر برطرف نشد؛ و .  تھیه شده استچاي يا اسفنج چاي قارچشیرين تخمیر شده توسط 

ھر كدام از اين یده شده بود و بر سر چ ھم ھلوپ كوچك بزرك به او نشان داد كه در يك اطاق سنگيرا نمي فھمید، او ده تا كوزه 
ژلـه اي و پھـن مثـل يـك      چیـز بر روي سطح آنھا يك . بوي شديد تخمیر مي آمد. نبه اي يا كتاني كشیده بود پهچرباكوزه ھا يك   

 قھـوه اي خاكـستري   گو شبیه يـك عـروس دريـايي و بـه رنـ     ) یش دستيپھناي يك پ به كلوچهرد شبیه نوع شیريني گ(پنكیك  
 گرم سیاه چاي لیتر ٥ تا ٣در ھر كوزه : یره زن طرز تھیه دقیق آن براي دكتر شرح دادآن پ:  پرسیداو از روش تھیه اش. شناور بود
 ولرم شد يك فنحان تي چايوقتي كه . مي ريزد)  كرم شكر براي ھر لیتر آب١٥٠ تا ١٠٠ و چايخوري ايك قاشق مرب(و شیرين 

ي يـا كتـاني   با يك پارحه پنبه ابعد سر كوزه را . رار مي دھد قچاي روي سطح  قارچافه مي كند و بك      ض قبلي ا  )كومبوچا (كواس
  .   تي كواس جديد آماده مي شود،  درجه٣٠ تا ٢٠ روز بعد در دماي ١٢ تا ١٠. مي بندد

 تخمیر شده برخورد چاي ياوريو كه در ناحیه برسنیكي تحقیق مي كرد نیز به ھمین نوشیدني تي كواس گريگروه دكتر از قضا، گ
بررسیھاي طوالني و دقیق ھیئتھاى اكتشافي نشان داد كـه در ايـن دو ناحیـه قريـب بـه اتفـاق ھمـه ي خـانواده ھـا          . كرده بود 

  .       تھیه مي كردند و به مقدار زياد مصرف مي كردندتي كواسخودشان 
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يا تشخیص قارچ چاي بـا   نتوانست رده بندي گروهنوبت ارزيابي علمي نتايج بررسي كه رسید، ھیچ كدام از دانشمندان اين دو     
با تشخیص نمونه ھا و عكسھا، . مسكو با سرعت به كمكشان رسیديكي ژباكتريولوانستیتو مركزي . قطعیت علمي انجام بدھد

اپني كه يـك تـوده   ژ چاي يا قارچ چاي ج ھمان اسفنكومبوچاو .  سر كار دارند كومبوچامعلوم شد كه با قارچ كمتر شناخته شده         
 و رسوب سـلولھاي خمیـري النـه اي شـكل ساكارومیـسیز مـي       Bacterium xylinum از باكتريوم گزيلینوم له اي تشكیل شدهژ

 از نـوع  Saccharomyces  وSaccharomyces ludwigii:  در اين توده ي ھمزيستي چندين نـوع بـاكتري و مخمـر از جملـه    . باشد
apiculatis  و Bacterium xylinoides و  Bacterium gluconicum و Schizosaccharomyces pombe و Acetobacter ketogenum 

  .  وجود داردھاي ديگر نیز و ھمچنین مخمرPichia fermentans و Torula types    و

باألخره جھان غرب بعد از دو ھزار و سیصد سال به مطلبي سترده كه مختصرا شرح شد؛ با اين سري تحقیقات گ    : جھان غرب 
بـه دنبـال تحقیقـات فـوق؛ تحقیقـات مراكـز       . دور كشف كرده بودندخیلي ردور آنرا از گذشته ھاى رسید كه حكماى شرق و خاو     

 توسـط   در روسیه و در غـرب امسكقابل قبولترين نتايج تحقیق در دانشگاه    . علمي مختلف روي اين موضوع ادامه داشته است       
او اھـل آلمـان   . تحقیق دكتر اسكلنر صـحبت مـي كننـد   اكثر روزنامه ھاي آلمان درباره   .  به دست آمده است     رودلف اسكلنر  دكتر

 فراگرفـت و بـه   پـراگ او طب را در دانشگاه .  از آغاز اين قرن توسط افراد معمولي مصرف مي شدكومبوچاشرقي بود، جايي كه   
قات علمـي  او طي جنگ جھاني به كشت قارچ ياد شده پرداخت و تحقی.  براي اولین بار در صومعه اي برخورد كرد       كومبوچاقارچ  

، تحقیقات خود را در نشريات علمي منتشر كرد كه نتیجـه آن افـزايش آگـاھي    ١٩٦٠در سالھاي . خود را بر اساس آن انجام داد      
 ديابت، فـشار خـون بـاال و اخـتالالت     درمان بیماريھاي را براي كومبوچادكتر اسكلنر .  بودكومبوچادرباره خواص درماني و تقويتي   

 .، با موفقیت تمام بكار بردھمچنین رماتیسم و نقرسگوارشي شكمي و دفع و 

با توجه  (ايران در ادامه قرن اخیر؛ تحقیقات مراكز علمي مختلف جھان روي اين موضوع ادامه داشته است، اما در :ساير جھان
 آشنا كومبوچالذا اخیرا با ف) به رسم تبعیت مراكز علمي جديد از غرب؛ و اينكه تنھا بعد از تأيید غرب؛ آنرا قابل بررسي مي دانند

  :شده اند و از دھه قبلي تا كنون دو طرح تحقیقاتي زير نظر وزارت علوم و وزارت صنايع و معادن در اين باره انجام گرفته است

 - دانـشگاه اصـفھان   - دكتر سید جمـال مـشتاقیان   - اثرات كامبوجا در پیشگیري و درمان عوارض ناشي از مصرف مواد سرطانزا          
  .١٣٧٧ دانشگاه تھران، -) کارشناسي ارشد( پايان نامه - نیا  ثقفيل امیراسماعی-   كامبوچا   قارچ / ت صنايع و معادن وزار
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  طب كھن و طب رايج نگرش درتفاوت : نكته مھم
  :اره مي كنیمذرا و بسیار مختصر به آن اشگتوضیح اين نكته بطور كامل نیازمند تدوين يك كتاب است، ولى ما در اينجا بطور * 

، ما در اين فصل در مقام نفي يكي يكلي نگر:  بجزئي نگري:  استفاده مي شود، الفنگرشبراى شناخت اشیاء از دو نوع  -١
  . اه و ارزش ھر يك ببردازيمگ را معرفي و به بیان جاينگرشري نیستیم، بلكه مي خواھیم ھر دو گو اثبات دي

 اشـیاء مقـدمات معرفـت واقعـي را     شـناخت جزئـي   شـروع شـود؛ و   جزئي نگري رشنگممكن است شناخت اشیاء ابتداء با      -٢
؛ شناخت ما ناقص بلكه مي تواند به بیراھه نگرش است، بدون اين نوع كلي نگر نگرشفراھم كند، ولى معرفت حقیقي مرھون 

  . برود

مبتنـي   كلي نگريبايد معرفتمان بر بھره مند بشويم ولى حتما جزئي نگر  نگرش ھر قدر از    علل و مفاھیم كلي    در شناخت    -٣
  .سترده باشد؛ انسان را به بیراھه مي بردگ وسیع و ندچ صرف ھر جزئي نگريباشد؛ و تكیه بر 

 بیـشتر در ايـن   یـشرفت پ انسان مي باشـد؛ بـراى   انهگدنچ و حواس  ء ابتداء در محدوده توان و كار اعضا       ؛ اشیاء  جزئي نگرش -٤
  . وسیعتر استاز آن  بیشتر و معلومات حاصله نگريجزئی ابزار متنوعتر و قويتر باشد نتايج هچ رفت؛ ھرگ بايد از ابزار كمك نگرش

 نامیده؛ به اطالعات بـسیار وسـیعي دسـت    يژتكنولورفتن صنعت ابزار كه آنرا گاز اين روست كه بشر در دو قرن اخیر با اوج          -٥
  . دارد) بزار ساده بودهاكه حاصل تحقیق با (بشر قديم  گريجزئي نيافته؛ كه طبعا تفاوت فوق العاده اي با محصول تحقیق 

رفتاريھاى بسیار زيادي را نیز مبتال شده اسـت،  گدر دست بشر امروز فوايد فراواني داشته؛ ولى آسیبھا و      جزئي نگر   دانش   -٦
  . كرده استگ شیريني آن موفقیتھا را كمرن؛ كه تلخي اين آسیبھانانچآن 
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رفتاري بشر امروز و آسـیبھاي حاصـله از   گبدست آمده نیست، بلكه راز   جزئي نگر    خود معلومات    ؛وزعلت مشكالت بشر امر    -٧
  . است صرفجزئي نگري؛ و مبتني بودن معرفتش بر جزئي نگريي مدرن جديد؛ در تكیه صرف بر معلومات حاصله از ژتكنولو

 نگـرش  كلي نامطلوب و مضر است، ھر جـا  نگرش ممكن است مطلوب به نطر برسد؛ ولى در   جزئي نگرشخیلي از امور در      -٨
 كلـي ھـم مـد نظـر بـوده ولـى       نگـرش  حاكم بوده؛ ھر جنـد  جزئي نگريكلي حاكم بوده؛ موفقیت و سالمت ببار آورده؛ و ھرجا    

  .عاقبت مشكالت و آسیب ببار آورده است

ربـي خـون   چ عـوارض بـاالبودن    بـراى مـواردي كـه بـه مبـتال      كلـي نگرش مفید است؛ ولى در       جزئي نگرشربي در   چخوردن   -٩
ي بطور جشم بسته به صرف اينكه براى ما رفاه و سـرعت و لـذت و قـدرت ببـار مـي      ژھستند؛ مضر خواھد بود، بكاربردن تكنولو   

ي گما در وقت سرماخورد.  كلي با تواجه به عوارض آن؛ بال و آفت و مصیبت است  نگرش است؛ كه در     جزئي نگري آورد؛ يك نوع    
لو درد؛ اكر لیمو يا برتقال مصرف كنیم به سرعت بیماريمان برطرف مي شود؛ خـوب دانـش    گ قبیل تب و سرفه و       و عوارض آن از   

بدست آورده كه علت اين تـاثیر وجـود ويتـاين ث در اينھاسـت، ولـذا ويتـامین ث را بـه عنـوان درمـان              جزئي نگر   جديد با بررسي    
لیمـو برتقـال   (كلیه میوه جات يا سبزيجات سرشـار از ويتـامین ث   ي و عوارضش معرفي مي كند؛ و توصیه مي كند           گسرماخورد

 است؛ ھر جنـد  جزئي نگريون مبتني بر چي است، اين استنتاجات گ؛ دارويي مناسب براى سرماخورد  ...)فلفل خربزه طالبي    
ند ويتامین چ بعضا صحیح است ولى دقیق نبوده و ھمیشه جواب درست و نتیجه يكسان نمي دھد، در تجربه مي بینیم كه ھر    

ند چرمي معادل جند كیلو لیمو ويتامین ث دارد؛ ولى گي مفید است؛ اما علیرغم اينكه يك قرص ھزار میلي گث براى سرماخورد
رمي ويتامین ث است، و ھمینطور در تجربه مي بینیم كه لیموشیرين گعدد لیمو شیرين تاثیرش جند برابر يك قرص ھزار میلي     

نـد برابـر   چدرد يكسان نیـست و لیمـو شـیرين    وارض آن از قبیل تب و سرفه و گلوي و عگان بر سرماخورد  و برتقال تاثیر درمانیش   
 ث بر خـالف نظريـه غلـط طـب     نقويتر از برتقال است، باالتر از ھمه اينھا فلفل خربزه طالبي علیرغم سرشار بودنشان از ويتامی          

ي نبـوده بلكـه    گرايج نه تنھا دارويـي سـرماخورد      
  .رددگ بیماري مي توجب شدمضر بوده و م

طـب رايـج ايـن      جزئـي نگـر      اشكال مـسلك     -١٠
یـاه مـؤثر و مجـرب در       گاست كه مـي آيـد و يـك          

 هچـ اه مي كند گمعالجه بیماري را آنالیز كرده و ن  
موادي دارد؟ درصد كمیت اين اجزاء جقدر است؛    

بعد مي آيـد آنكـه   ) تا اينجاي كار مشكلي ندارد   (
رده و به نـام جـزء    حجم بیشتري دارد را نشان ك     

یاه داروئي معرفي مي كند، و به بقیـه   گمؤثر آن   
ــد، در حقیقــت    ــت نمــي دھ  نگــرشاجــزاء اھمی

ه درشـت تـر را      چو مانند كودكان آن   !  دارد كیلوئي
 اسـت   نگـرش ھمـین   !! مورد توجه قرار مي دھد    

ويد لیمو و فلفل و خربزه ھمـه يكـسان   گكه مي  
  !!!ي استگداروي سرماخورد

؛ بـه شـدت ايـن روش    كـل نگـر   طب جامع و   -١١
مردود مي دانـد، ھمـه اجـزاي مـاده را مالحظـه            

ذارد گـ مي كند؛ و تـازه يـك عالمـت سـؤال مـي               
براى مواد كشف نشده موجـود در اشـیاء؛ جـون       
تعــداد مــواد شــناخته شــده بــراى بــشر محــدود  

 علم مرتبا اين نقص آشكارتر      یشرفتپاست و با    
 نیـز   مي شود، اضـافه بـر اجـزاء؛ كمیـت اجـزاء و            

نحوه تركیبشان ھم مورد اھمیـت اسـت، افـزون      
بر اينھا عوامل بسیاري كه اصال مـورد نظـر طـب         
رايج نیست؛ نیز مد نظر است، مانند نقش محل    

 دھند و زمان بـرورش و       رورشپ و شخص    رورشپ
  ... زمان برداشت و

؛ بـه   طـب جـامع مـدرن      از اين روست كه در       -١٢
يـج   وجه بـر تـشخیص يـا تحلیلھـاى طـب را            چھی

تكیه نكرده و به نظريه بردازي آنھا اعتمـاد نمـي          
 و طب ابـزاري  يژتكنولوكند، اما از دستاوردھاى     

ــز و  ــات نی ــر  معلوم ــي نگ ــال  جزئ ــج؛ كم طــب راي
استفاده را مي نمايـد، بـا توجـه بـه نكـات فـوق                

ر احیانا در مقاالت ما مطـالبي را حـاكي   گالذكر؛ ا 
از تجزيــه و آنــالیز اشــیاء و شــرح اجــزاي كــشف  

یاھــان نقـل مــي كنـیم؛ بــراى   گشـده در مـواد و   
 ماست؛ نـه اينكـه طبـق        نگرشتوسعه و تكمیل    

وئیم؛ آثار و گطب رايج بخواھیم بجزئي نگر روش 
يـا مجمـوع    درمانھاى حاصـله نتیجـه جـزء غالـب          

  .اينھاستاجزاي شناخته شده 
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  كومبوچافرآوريآشنايي علمي با مراحل 
تحــول و فعــل و مراحــل تخمیــري و ســیر ابتــدا بــه بیــان 

از نظــر  كومبوچــاانفعــاالت حاصــله در فرآينــد استحــصال  
 :ردازيمپمي دانش جديد 

يک اليه پلي ساکاريد حاوي انواعي از مخمرھا         كومبوچا
  . و باکتري ھا است

ــامل     ــا شــ ــاکتري ھــ ــن بــ ، Bacterium xylinumايــ
Acetobacter ketogenum ،Bacterium gluconicam و 

ــواع شیز ــايي از انــــ ــسس، مخمرھــــ ــاکارو میــــ وســــ
  . است… ساکارومیسس، توروال و

مــسیر تخمیــر بــدين ترتیــب اســت کــه ابتــدا مخمرھــاي  
موجود در محیط کشت، قند ساکارز را شکسته، گلوکز و 

  . کنند  فروکتوز تولید مي

فروکتوز ھم با ايزومريزاسیون به گلـوکز تبـديل شـده، در        
رسـند و    مرحله بعد اين قندھا بـه مـصرف مخمرھـا مـي         

  .نمايند  تولید مي Co2 الکل و

 Co2 شـود ايـن     باعث مـي   ماند و  در نوشیدني باقي مي
  . نوشیدني گازدار شود

وقتي الکل به مقدار مناسب تولید شد زمینه براي رشد          
باکتري ھايي که از منبع کربني جھت رشد و تکثیر خـود   

و الکل را به اسیدھايي از قبیل اسید استیک، اسـید الکتیـک،   گردند   شود و باکتري ھا فعال مي     کنند مناسب مي        استفاده مي 
  . کنند  اسید گلوکونیک و اسید گلوکورونیک تبديل مي

  . که خواص ضدباکتريايي دارد؛است Usnic acid و اسیدفولیک وھمچنین داراي B12, تا B1 اين نوشیدني شامل ويتامین ھاي

رسد، نوشیدني در پايـان کـار ھـیچ يـک از ايـن        یه به مصرف مخمر و باکتري مي آنجا که شکر و کافئین اول     الزم به ذکر است، از    
  . را دارا نیست)  كافئین–شكر (موارد مضر 

کمـي تفـاوت دارد، امـا در ھمـه مـوارد، ايـن       …اساس نـواحي متفـاوت آب و ھـوايي، روش رشـد و       البته ترکیب اين نوشیدني بر    
  . باشد  اي بسیار باال مي تغذيهو  دلپذير و خواص درماني نوشیدني ترش و شیرين با طعم و عطر دلنشین و

  

 كومبوچا یوشیمیاييیولوژيکي و بمشخصات میکروب
 :نقل مي شود ١٣٧٧نیا، دانشگاه تھران،  امیراسماعیل ثقفي) کارشناسي ارشد(كامبوچا؛ پايان نامه    قارچ: اين قسمت از مقاله

  . انجام گرديد كومبوچاژيکي و بیوشیمیايي محلول اي راجع به مشخصات میکروبیولو تحقیق گسترده

، باکتري كومبوچااز بررسي و غربالگري چند نمونه 
و مخمر  (Acetobacter xylinm) استوباکتر زيلینیوم

 Saccharomyces) ساکارومیــسس ســروي زيــه
cervisea)  جدا شد .  

ــ ــامنظــور ايجــاد  ه ب ــشات   كومبوچ اســتاندارد آزماي
صورت پـذيرفت و   (symbiosis) تشکیل ھمزيستي

مشاھده شد که فقط باکتري و مخمري که اصالتا         
ــد ايجــاد   جــدا شــده كومبوچــااز محلــول  ــد، قادرن ان

  . ھمزيستي بنمايند

آنـالیز   كومبوچـا منظور افـزايش دقـت اسـتاندارد    ه  ب
چاي مصرفي انجام و تـاثیر آن مـورد بررسـي قـرار            
گرفت در بررسي جـنس اليـه معلـق مترشـحه در             

، مـشخص گرديـد کـه ايـن         كومبوچـا لول  سطح مح 
  .  درصد سلولز تشکیل شده است٩٦/٨اليه از 

در بررسـي رشـد اليـه سـلولزي بـا توجـه بـه نــوع        
ــوز،    ــدھاي فروکتـ ــاع و قنـ ــاي و نعنـ ــانده چـ جوشـ
سوکروز، الکتوز و دکستروز و ھمچنین تاثیر کافئین 

  . به تفصیل بررسي گرديد pH و نسبت تغییرات
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  .حاوي دکستروز در مدت ده روز بھترين شناخته شد كومبوچاورقه سلولزي با محلول از نظر تولید میزان 

 گرم ١٠٠ گرم در لیتر چاي، ١/٢در رابطه با ترشح اليه سلولزي، حاوي  كومبوچاولي بدلیل قیمت باالي دکستروز، محلول بھینه 
  . باشد گرم در لیتر کافئین مي  میلي٢٠در لیتر سوکروز و 

نشان داد که ايـن اليـه     Water retention capabilities یزيکي اليه سلولزي از جمله تعیین قدرت جذب آببررسي مشخصات ف
  . باشد  برابر وزن خود را دارا مي١٤٨توان جذب آب برابر با 

  .شود  برابر شدن ضخامت اليه مي٨اين افزايش فقط موجب 

ھاي   دھند در بررسي میزان متابولیت  را به اليه سلولزي ميھاي فیزيکي ارزشمندي انعطاف باال و قدرت کشش عالي شاخص
  (HPLC, brucher, LC21) و روش کرومـاتوگرافي مـايع    Bochringer Mannheim از دو روش آنزيمـي  كومبوچـا مختلف در محلول 

  . استفاده شد

 كومبوچاھاي  در اين تحقیق، محلول
ــاوي  كومبوچــا، (T1) اســتاندارد ح
نــین محلــول و ھمچ (LaC) الکتــوز

مـورد   (NoN) بـدون چـاي   كومبوچـا 
بررسي قرار گرفت و در طـول مـدت    

ھـاي    ده روز فعالیت میکروارگانیسم   
ــول  ــا  كومبوچــاھمزيــست در محل ب

ھاي سوکروز، اسید  میزان متابولیت
گلوکرونیک، اسید گلوکونیک، اسید   

ــت ک، اســید الکتیــک و اتــانول   یاس
  . گیري شد اندازه

 وچـــا كومبنتـــايج نـــشان داد کـــه   
ــق از  اســتاندارد شــده در ايــن تحقی

ھائي تشکیل يافتـه    میکروارگانیسم
ــد      ــااليي در تولی ــوان ب ــه ت اســت ک

  . اسیدھاي ھیدروکسي دارند

بطـــور مثـــال میـــزان تولیـــد اســـید  
 گـرم در  ٥٣/٣٣ و حـداکثر  ٢/٩حـداقل  ) ھـا از بـدن ثابـت شـده اسـت      زدائـي زينوبیوتیـک     که از نقش مھم آن در سم      (گلوکرونیک  

  .گیري شد زهاندا

 كومبوچا اجزاي تشکیل دھنده
 .شامل اجزاء زير مي باشد كومبوچاتحقیقات و بررسیھا اعم از قديمي و جديد نشان دھنده اين است که نوشیدني 

اين اسید براي سیستم گوارش ضروري مي باشد که به طور جالب توجھي در نسوج کساني که به سرطان          : اسید الکتیک  -١
 . يافت نمي شود و ثابت شده است فقدان اين اسید عاملي براي ابتال به سرطان مي باشدمبتال مي باشند

که عمل اصلي اين اسید از بین بردن باکتريھاي مضر مي باشد اسید اسـتیک بـه عنـوان عامـل جلـوگیري يـا         : اسید استیک  -٢
 .پیشگیري از فساد به کار مي رود

 کــه بــه عنــوان عــاملي بــراي ســم: اســید مالیــک -٣
 .زدايي بدن به کار مي رود

 که عمل انـرژي سـازي سـلولي را        : اسید اگزالیک  -٤
ــث       ــه باع ــي ک ــاده اســت طبیع ــه م ــرده وب ــت ک تقوي

 .جلوگیري از فساد مي شود

در برابر بسیاري از عفونت ھـاي       : اسید گلوکونیک  -٥
 . موثر است thrush, cadidiasis مخمري نظیر 

خمر به وجـود  اين اسید به وسیله م   : اسید باتريک  -٦
ــا   مــي آيــد و در کنــار اســیدگلوکونیک باعــث مقابلــه ب

 . مي شود candida عفونتھاي مخمري نظیر

ــشكل   : اســیدفولیک -٧ ــده م ــرف كنن ــساز و برط خون
  .آنیمي

٨-  Usnic acid :خاصیت ضدباکتريايي دارد .  

خواص و كاربرد اين سري : B12  تا B1 ويتامینھاي -٩
  . تان معروف اسگويتامین نزد ھم



١٧  

وچا   ش     ھا       و مار ی   بازیا  و     مان  نو ن س  ال    ا رو
  

 را كومبوچـا  شرقي قارچ ايپارومھاجرين آسیا و شرق قاره آسیا بوده؛ و  كومبوچااه اولیه گقبال تشريح شد كه منبع اصلي و زاد     
  . به غربیھا شناساندند

امروزه پزشكاني كه  جلب شده و داروي الھي اطباي جديد به اين نظر كومبوچازارشات تجربه ھاى موفق   گ یرگشمچبا افزايش   
 بلكـه  ؛ بـراي بیمـاران مفیـد اسـت    كومبوچامعتقدند كه نه تنھا مصرف  و  ،   بسیارند  درمان كرده اند   كومبوچابیماران مختلفي را با     

از معالجه صـرف بـا طـب    ري مصرف ھمزمان آن با داروھاي شیمیايي نتايج درخشانتران ترك طب رايج ھستند؛      گبراى كساني ن  
 .به بار مي آوردجديد 

گرفتـه  ) مالتیپیل اسکلروز(اس.از پیشگیري و درمان بعضي سرطانھا و ام. خواص درماني که به اين قارچ مي دھند بسیار است   
  .تا رفع يبوست و آلرژي، درمان تنبلي کلیوي و کبدي، حتي رفع چین و چروک پوست و الغري

به . خواص زيادي دارد و براي بسیاري از بیماريھا و دردھايي داروي مؤثري است   كومبوچا نوشیدني: ژاپنيبه گفته دكتر َپن ِپن      
از ابتال به سرطان جلوگیري . چین و چروكھا را تقلیل مي دھد. درماني براي آبله مرغان و زوناست. وضوح عمر را طوالني میكند

ماھیچه ھاي پاھـا  . توانايي تفكیك جزئیات را اعاده مي كند. ري مي كند  از پیدايش نشانگان نامطلوب يائسگي جلوگی     . مي كند 
ترشح غدد عرقي پا، يبوست و درد . نیروي جنسي را تقويت مي كند. را درمان مي كند) آرتريت(ورم مفاصل . را تقويت مي كند

. را درمـان مـي كنـد   ) ديابت( مرض قند گرفتگي شريانھا و. انواع آبسه ھا را درمان مي كند. مفاصل و كمر درد را درمان مي كند     
از تولید سنگ مثانه . محرك اشتھاست و اختالالت بیخوابي را از بین مي برد . آب مرواريد و ناھنجاريھاي قلبي را درمان مي كند        

كند و از موھا را سیاه مي . بواسیر را از بین مي برد. چاقي و اسھال را بر طرف مي كند. و ناراحتیھاي كبدي پیشگیري مي كند
پـااليش خـون از كثافـات، رفـع خـستگي بـراي ھمـه افـراد بخـصوص كـارگران و ورزشـكاران، دفـع                . ريزش آنھا جلوگیري مي كند    
  .رگو موارد بسیار دي...... سنگھاي كلیوي و صفرايي، 

شـت و سـالمتي و نـشاط و    ما در اين بخش انواع تجربه ھاى موفق در بھبود يا درمان انواع ناراحتیھا و بطور كلي آنجـه بـه بھدا          
  .قوت تن و روان انسان مربوط شده را از مراجع مختلف و جمع آوري كرده و بطور موضوعي دسته بندي و ارائه مي كنیم



١٨  

  بدن انرژى و افزايش كومبوچا انرژى
 قـارچ کومبوجـا   گـردد و ھمـین خاصـیت    موجودات زنده و انسان مـى افزايش میزان انرژى در بدن  انرژى داخل قارچ کومبوجا باعث   

ھـاى بـدن فعـال شـده و چـرک و       تمامى بافـت شود  گردد، زيرا باعث مى  مىخوب شدن بیماران ناعالج و سختاست که باعث  
وى سیستم گردش خون در بدن بسیار رطور   و ھمیندفع کند...) عرق، ادرار، مدفوع و(ھاى داخل آن را از طريق سم بدن  کثافت

ھـاى نیمـه مـرده و     سـلول گـردد کـه     ھمین خاصیت قارچ کومبوجا باعث مى.کند  منظم و تصفیه مى    گذارد و آن را کامالً      تأثیر مى 
  .کسل و تنبل بدن فعال شده و مثل قبل کار خود را از اول شروع کنند

“ بیوتیـک قـوي   آنتى”دھد که نوعى   نوشته شده است نشان مىكومبوچاھاى علمى بسیارى که تاکنون درباره ى قارچ        گزارش
به عقیده ى پزشکان ايـن مـواد   . مواد زائد و سموم بدن دفع شودشود   وجود دارد که وجود آن باعث مى كومبوچا ترکیب قارچ    در

 به حساب ماده ى غذائى مکمل يک كومبوچاکنند آنھا معتقد ھستند نوشیدني     در فرآيند شیمیائى بدن نقش مھمى ايفاء مى       
    .شود ھا مى  و موجب جلوگیرى از بیمارىويت کردهسیستم دفاعى بدن را تقآيد که مصرف آن  مى

  بدن و بازيابي سالمتي و شادابييازساكپ در كومبوچاتجربه 
 از بدن خارح مي كندرا و سموم و مواد زايد عفونتھا  -١

 تقويت مي كندرا سیستم ايمني  -٢

    را ببار مي آورداحساس تندرستي -٣

  ، ايچف قھوه و  بدون مصراھيگنشاط صبح فراھم كننده -٤

   .فزايش نشاط و قدرت بدنيا -٥

  نرمي بدن،  -٦

  .به وضوح عمر را طوالني مي كند .رسد طول دوران جوانى را افزايش داده و زمان پیرى ديرتر فرا مىبازيافت جواني،  -٧

   ورزشكارھا توانافزايش  -٨

  بازيافت قوا را سريع تر مي كند -٩

از ھا، مفاصل و عضالت که از عاليم باال رفتن سن و پیرى است   سخت شدن رگبدن مانندي گ برطرف كننده عوارض فرسود-١٠
    .کند جلوگیرى مىھمه اينھا 

 .باال مي بردرا و توان باروري نیروي جنسي و  ؛افزايش نشاط و قدرت بدني و آمیزشي -١١

ن مـي باشـد؛ كـه شـامل صـاف كـردن كبـد و         قدرت معالجـه آ محبوبیت اين آشامیدني در آمريكا به علت قدرت نشاط بخشي و      
 و ھمچنین خاصـیت ضـد بـاكتري آن بـه     ٣ و ب٢ و ب١تركیبات گلوكورانیك اسید و وجود ويتامینھاي ب سموم زدائي آن به علت    

تحقیقات و بررسي ھاي اعم از جديد و قديمي نشان میدھد كـه ايـن چـاي داراي    . علت وجود آنتي بیوتیك موجود در آن است         
 اسـید آمینـه   – اسـید نوكلئیـك   – اسید باتريك – اسید گلوكونیك – اسید اگزالیك – مالیك  اسید– اسید اسیتیك –كتیك اسید ال 

  . مي باشد كه تماما براي بدن ضروري ھستند 



١٩  

  داروھارأثیت در افزايش كومبوچانقش 
كه اين امـر موجـب سـرعت درمـان و كوتـاه       تقويت تأثیر داروھاى طبیعي و شیمیائي بوده؛  كومبوچااز نتايج ثبت شده مصرف       *

 . موجب افزايش مقاومت بدن در مقابل مواد شیمیائي مضر مي شودنینچھم .شدن دوره آن يا تقلیل مصرف آن مي َكردد

 العالجمان بیماريھاى  در درتجربه كومبوچا
مالتیپیـل  ( اس.درمـان ام  اي پیـشگیري و اثر درمـاني آن و خاصـیت معجـزه آسـاي درمـاني، بھتـرين دارو بـر           اين قارچ به دلیل -١

  .است )اسکلروز

  .را بر طرف مي كند c ھپاتیت -٢

  ، تجربه موفق داشته است+ HIV در معالجه بیماري ايدز و -٣

 قلب و عروقمان بیماريھاى  در درتجربه كومبوچا
  کاھد،   از ناراحتي ھاي قلبي مي -١

  .ن مي كندبیماريھاي قلب و ناھنجاريھاي قلبي را درما -٢

  کند   ميو آنرا در بھترين وضعیت تثبیت فشار خون باال را درمان  -٣

  . دھد  میزان کلسترول خون را کاھش مي -٤

  جريان خون را افزايش داده، مانع لخته شدن خون و خصوصا در سفرھاي ھوايي طوالني -٥

  .گرفتگي شريانھا را درمان مي كند -٦

  سازد     را نرم مي تصلب شرائین را درمان و رگھا -٧

  .ھاى قلبى شناخته شده است  عاملى مؤثر در جلوگیرى از سکتهكومبوچاقارچ نوشیدني ، ھاعالوه بر اين -٨



٢٠  

  تومورھامان  در درتجربه كومبوچا
  و تومورھاى خوش خیم تجربه موفق داشته استربيچدر كوجك كردن غده ھاى  *

  در درمان انواع سرطانكومبوچاتجربه 
.  را در ايـن برنامـه گنجانـد   كومبوچـا  متمركز كرد و درمان سرطاندكتر اسكلنر محدوده كاري خود را بر      :درمان سرطان شربت  

  . روشھاي درماني او چندان با توفیق ھمراه بود كه بیشتر پزشكان به پیروي از او پرداختند

 براي درمان بیماران سرطاني كومبوچا كه استفاده از زماني.  تولید مي كندكومبوچاامروزه يك كمپاني به نام او، شربت و قطره   
 داروي شـفابخش  ھمسر رئـیس جمھـور اسـبق آلمـان علنـي شـد، شـربت يـاد شـده بـه صـورت              ورونیكا كارستنز،  توسط دكتر 

صیه مي  را به عنوان مكملي بر ساير درمانھا به بیماران سرطاني خود توكومبوچادكتر اسكلنر و دكتر كارستنز . پرطرفداري درآمد
 .كردند

 دچـار سـرطان شـده اسـت، گزارشـھايي مربـوط بـه         امريكـا ، رئیس جمھور اسبق اياالت متحدهرونالد ريگانوقتي معلوم شد  *
گونتر فرانك، محقق و نويسنده مي گويد كه ريگان از طريق مطالعه . درمان او تحت الشعاع موضوعھاي مھم سیاسي قرار گرفت

 پزشكان تشخیص داده بودند ١٩٥٢در سال .  آشنا شدكومبوچا نويسنده و برنده جايزه نوبل با ین الكساندر سولژنیتسزندگینامه
.  او در بخش سرطان بیمارستاني در تاشكند بستري و معالجه شد١٩٥٣كه سولژنیتسین دچار سرطان شده است و در سال        

قارچي از ژاپن براي ريگان رفت، از اين رو  گكومبوچاھم تصمیم به تجربه  ريگان  سولژنیتسین، و تجربه موفقدر پي اين اطالعات
سرطان او در ھمان حد متوقف شد و توانست دوره یر بود؛ و گنتیجه جشم. آوردند و او روزانه يك لیتر از شربت آن را مي نوشید     

  .رياست جمھوري خود را به پايان برساند

 . به عنوان درماني مؤثر ياد مي كندكومبوچا، از »رمان سرطاند« امريكايي در كتاب خود با عنوان ويلنر. اي. رابرتدكتر  *

. يکي از ترکیبات مھم آن که در سم زدايي از بدن و جلوگیري از سـرطان نقـش مھمـي دارد اسـیدگلوکورونیک اسـت         ،  كومبوچا
گروھى از پزشکان و پژوھشگران براساس      

ھاى انجام شـده بـر روى         شواھد و آزمايش  
اند   اعالم کرده “ مبوچاکو”نوعى قارچ به نام     

دلیـل ترکیبـات خـاص و دارا       که اين قـارچ بـه     
ــودن  ــک”ب ــانع از  “ اســید گلورونی ــه تنھــا م ن

شـود بلکـه      ھـا مـى     سرطانى شدن سـلول   
ھـاى سـرطانى را نیـز متوقـف           رشد سـلول  

  . سازد مى

ــیا   * صـــدھا ســـال اســـت کـــه مـــردم آسـ
نوشند، زيرا مـصرف       مى كومبوچانوشیدني  

 داروئى طبیعـي، در     عنوان  اين نوشیدنى به  
ھـاى    مقابله با خستگي، سستي، کشش    

ــري، ســختى     ــه ى پی ــم اولی ــصبي، عالي ع
ھــا و نقــرس،  ھــا و عــروق، تنبلــى روده رگ

، روماتیسم، ھموروئیدھا   (M.S)فلجى بدن   
 ”. انگیزى داشته است    و ديابت نتايج حیرت   

ھـايى سـرطانى را       رشـد سـلول    “ كومبوچا
  .کند متوقف مى

حلول کامبوچـا بـا بررسـي       تاثیر درماني م   *
 (K562 تــاثیر آن بــر رده ســلول ســرطاني  

ــا ــاکتري  ) اريترولوکمیــ ــر بــ ــین بــ و ھمچنــ
اثـر مثبـت    . ھلیکوباکترپیلوري ارزيابي گرديد  

محلول کامبوچا استاندارد بـر کـاھش رشـد       
ھـاي سـرطاني در مقايـسه بـا مـاده        سلول

و ھمچنین  " ادريابالستین"شیموتروپیوتیک  
ي به ھمراه انترفـرون ال      بعنوان مکمل درمان  

نمايانگر   K562 ھاي سرطاني بر رده سلول
ھاي مختلف  تاثیر سینرژيک کامبوچا در رقت 

  .  درصد است٢٣٠ درصد تا ١٢٢از 

بررسي ھاله عدم رشـد ھلیکوبـاکترپیلوري    
در تماس بـا محلـول کامبوچـا اسـتاندارد در           
مقايسه با تعدادي از اسیدھاي عالي تاثیر       

را در مھار رشـد ايـن بـاکتري    مثبت کامبوچا  
، پايان نامه کارشناسـي ارشـد      (.نشان داد 

دانشگاه تھـران،  در نیا،    امیراسماعیل ثقفي 
  )كامبوچا   قارچدرباره  ١٣٧٧



٢١  

 يرماخوردَكسريوي و مان بیماريھاى  در درتجربه كومبوچا
  ي گدرمان سرماخورد -١

  درمان آنفلوانزا -٢

  ،)hay fever(درمان تب يونجه  -٣

  .  مي كنداكپرا کند، و ترشحات ريوي    روز کمک مي٣تا ٢ھاي آسمي در مدت  در رفع برونشیت و سرفه -٤

  لوگ درمان التھابات -٥

 اعصابمان بیماريھاى  در درتجربه كومبوچا
  .بخشد   حساسیت اعصاب دردناک و ضعف اعصاب را بھبود ميكومبوچامصرف  -١

 دردھا را از بین مي برد -٢

  مي كرددFibroidsاھش درد موجب ك -٣

 . مفید استCalcifying Tendonitisدر درمان التھاب و سفت شدن تاندون  -٤

   نقش مؤثر دارد carpal tunnelدر كاھش سندروم  -٥

 عضالنيمان بیماريھاى  در درتجربه كومبوچا
 . انقباض عضالني دردناك عادت ماھانه را بھبود مي بخشدپكرام -١

 .اراحتي ھاي عضالني در شانه و گردن استبرطرف کننده ن -٢

  ي مزمن است گبرطرف کننده دردھاي عضالني و خست -٣

 .مي كندبرطرف  ، و آنرا مي نمايد ي مزمنگیري از سندروم خستگجلو -٤

  .ماھیچه ھاي پاھا را تقويت مي كند -٥



٢٢  

  اعتیادمان  در درتجربه كومبوچا
  .در ترك اعتیاد به الكل مؤثر است *

  عصبيیھاىاحتارنمان در كومبوچا در تجربه
  از بین مي برد، را و دلھره راني گاسترس و نآرام بخش بوده و  كومبوچا مصرف -١

   کاھد، و خواب را منظم و عمیق مي كند   از بي خوابي مي  .اختالالت بیخوابي را از بین مي برد -٢

 .افسردگي را بر طرف مي كند -٣

 يكژآلرريھاى مان بیما در درتجربه كومبوچا
  . و حساسیتھا تاثیر دارديژ آلر در كاھش و درمان نشانه ھايكومبوچامصرف * 

 خوانستامان بیماريھاى  در درتجربه كومبوچا
  کند   روماتیسم را معالجه مي -١

 کند  خستگي و ناراحتي ھاي مفاصل را عالج مي -٢

  ھمه نوع آرتريت، را درمان مي نمايد -٣

 .رددگ آسیب ديده در اوستیو آرتريت مي موجب تعمیر غضروف -٤

  .مفید است براى درمان نقرس و درد آن -٥

  .ي مي باشدگي و شكستگي و كوفتگآرامبخش دردھاي ناشي از ضرب ديد -٦

 .را معالجه مي كند)  اپفیل (اھا پو قطور شدن " اويديما"بیماري  -٧

 داخليمان بیماريھاى  در درتجربه كومبوچا
 . اشتھاستمحرك كومبوچا -١

  .و آشوب معده را معالجه مي كندترش كردن معده به ھضم كمك مي كند،  -٢

  .دل درد را بر طرف مي كند -٣

 .كمك براي درمان مرض كرون مي باشد -٤

   .بخشد  کولیت و كولیت اولسري و ساير دردھاي دستگاه گوارش را التیام مي -٥

  .اسھال را بر طرف مي كند -٦

  . ن استرافع يبوست مزم -٧

  .برطرف کننده بواسیر است -٨

 . صفرا را آب مي كندگسن .از ناراحتیھاي كبدي پیشگیري مي كند -٩

  .کند  را افزايش داده و نارسايي ھاي کبد را درمان ميو صفرا  درمان تنبلي کبدي بوده و فعالیت کبد -١٠

 .د خون مي شودھاني قنگع افت ناو مان .کند  میزان قند خون را تنظیم کرده و ديابت را کنترل مي -١١

   .) روز١٠٠دوره درمان  (دھد  اگر به طور روزانه مصرف شود اوره را کاھش مي -١٢

  .درماني براي آبله مرغان و زوناست -١٣

  .مي كند از جمله كولون عصبي را معالجهكولون التھابات روده باريك و مشكالت و  عفونت روده بزرگ را بر طرف -١٤

  .رساند   مزاج بلغمي کودکان نیز ياري مي به دفع -١٥

  .زخمھاي دھان را بر طرف مي كند -١٦

  .انواع آبسه ھا را درمان مي كند -١٧

  جشمیھاىاحتارنمان  در درتجربه كومبوچا
    براي درمان آب مرواريد و ساير تغییرات قرنیه و بیماريھاى جشم موثر است-١

   .دھد  ديد چشم را افزايش مي -٢



٢٣  

 كومبوچا در زمینه اورولوژيتجربه 
   .شود  در عفونتھا و ناراحتي ھاي کلیوي توصیه مي -١

  ..کند   ميمثانه پیشگیريكلیه و  از تولید سنگ -٢

   .کند  را پاک ميكلیه مثانه  كلیه و مثانه مي باشد و گو آب كننده سن -٣

  استآن و افزايش توان و كارآيي  ، و كمك به كار كلیه درمان تنبلي کلیوي-٤

 مي باشدو سلسل البول  و دفع ادرار روستاتپالتھاب درمان مشكل  -٥

 زنانمان بیماريھاى  در درتجربه كومبوچا
 .كرامب انقباض عضالني دردناك عادت ماھانه را بھبود مي بخشدعوارض قبل از عادت ماھانه و  -١

و ، و نشاط کاھد  ؛ مي، خموديي حالگنفخ معده، آشفتدر طي دوران يائسگي؛ از عوارض آن مانند گرگرفتگي، عرق شبانه،  -٢
  .باز مي كرداند را شادابي 

 . شكم بعد از آبستني و زايمانوستپ شل شدن -٣

 مان بیماريھاى پوستي در درتجربه كومبوچا
 بـا   بـر مـصرف کننـدگان     ) کامبوچـا (اثرات چاي قارچ منچوريايي     

  : بیماريھاي بوستي

  پذيري روي پوست است  موجب افزايش خاصیت رطوبت -١

   شفافتر و شادابتر مي كند، را پوست-٢

ظاھر مـي شـود را    صورت يروكه ) كاروتن(ي پیري  لكه ھا  -٣
  از بین مي برد،

  سازد   اي روي دستھا و صورت را برطرف مي ھاي قھوه  لکه-٤

  .  کند   جوش ھا و کورک ھا را برطرف مي-٥

  .كنترل مي نمايدا رو پسوريازيز كرده زما جلوكیري گ از ا-٦

  ي، گي و آفتاب سوختگ كاھش درد سوخت-٧

آسـیب   و محـدوده     ،درجه سـه  نوع   حتي   ھایگدرمان سوخت  -٨
   ستطرف كننده فوري درد آنھاي را كم مي كند و برگديد

   درمان مرض كانديدا آباكاس -٩

   امان از نیش زنبور و حشرات و درد ناشي از آن، -١٠

  .توس پي روھاىقارجدرمان  -١١

   درمان عفونتھاي بوستي، -١٢

  یل از بین مي برد، گ ز-١٣

  وشتي از بین مي برد، گخال و خال انواع  -١٤

   از بین مي برد،Hammer Toesمیخجه و  -١٥

قـارج ضـماد فـوق    بـراى  از بین مـي بـرد،   را قارج زير ناخن    -١٦
  أي استده االع

   كاھش مي دھد،    ھا رار زخما اث-١٧

 .بوده و بوي بد پا را نیز بر طرف مي كند بو زير بغل برطرف كننده -١٨

  . ترشح اضافي غدد عرقي پا، را درمان مي كند-١٩

كرده اند؛ در كھنـسالي   را مصرف مي كومبوچا، مردمي كه ھمواره  ستآنده  ھنکاھش د  و   چین و چروک ھاي پوست     مانع   -٢٠
  . بوده اندچین و چروکفاقد 

  در تناسب اندامتجربه كومبوچا
  .از بین مي بردرا شته شدن جربي در بافتھا اسلولیت و انب كومبوچامصرف  -١

   گردد،  باعث الغر شدن و کنترل وزن بدن مي و ربیھاچكمك به سوختن در عین تقويت عضالت،  -٢



٢٤  

  روي مو و ناخنتجربه كومبوچا
   .اثر شگفت انگیزي بر پوست سر دارد -١

   .کند  ميعالجه و ريزش مو را ماز تاسي سر جلوگیري  -٢

  .موھاي سفیدشده را سیاه يا به رنگ اولیه خود بر مي گرداند -٣

   .کند  را ضخیم و سیاه مي  سفید شدهيموھا حتي موھا و ابروھا -٤

   .مي كندو آنرا تقويت  مو و ناخن زودتر رشد كومبوچا با مصرف -٥

   در مصارف خانَكيتجربه كومبوچا
 .شدس مي باگشه و مپدور كننده  -١

   .ي تجربه شده استگبه عنوان شوينده سالم خان -٢

  . استربيچاز بین برنده لكه ھاي  -٣

   .ي مي باشدگ زدگاز بین برنده زن -٤

  .رم و لكه مي باشدچتمیز كننده فر، كاشي، شیشه، مس از  -٥



٢٥  

وچا و ت آ ر     ده            
برخي به عنوان داروي عمومي قطعي براى ھمه افراد بوده، ولى برخي ديگر صرفا  ارائه به صورت موضوعي ارائه شد؛ كومبوچاآنجه از خواص 

مـا مـواردي را كـه    .  ولى مورد تحقیق گسترده طبي قرار نگرفته اسـت ؛تجربه ھاى شخصي افراد است كه در منابع تحقیقي به ثبت رسیده     
 در مانش مؤثر بوده كومبوچا، مواردي كه و فھرستوار ذكر مي كنیم مرور كرده و يكجا اينجادر به نحوي در درمانش مؤثر بوده؛  كومبوچاشربت  
  :مي باشدانسان  بیماري و آسیب و ناتواني و مشكل در سالمتي ٢٠٠ حدود

   به اراده خداوند متعال =ھواهللا البارئ الشافي المعافي
v     سیستم ايمني و دفاعى بدن را تقويت کرده و آن نوشیدنيمصرف  باعث افزايش میزان انرژى در بدن بوده، و     كومبوچاانرژى داخل قارچ 

ھاى داخـل آن را از طريـق سـم بـدن      چرک و کثافتعفونتھا و مواد زائد و ھاى بدن فعال شده و    بافت،  شود  ھا مى   موجب جلوگیرى از بیمارى   
ه اين امر موجب سرعت درمان و كوتاه تقويت تأثیر داروھاى طبیعي و شیمیائي بوده؛ كموجب  .از بدن خارح مي كند...) عرق، ادرار، مدفوع و(

 .نین موجب افزايش مقاومت بدن در مقابل مواد شیمیائي مضر مي شودچھم. شدن دوره آن يا تقلیل مصرف آن مي َكردد
v مصرفش . و مثل قبل کار خود را از اول شروع کنند،ھاى نیمه مرده و کسل و تنبل بدن فعال شده با مصرف آن سلول    كومبوچا نوشیدني 
ھا، مفاصل و عضالت که از عاليم بـاال رفـتن سـن و پیـرى اسـت از ھمـه اينھـا          مانند سخت شدن رگ    ؛ي بدن گده عوارض فرسود  رطرف كنن ب

 احساس تندرستي را ببار ، ونرمي بدن، بازيافت جواني، افزايش توان ورزشكارھا بازيافت قوا را سريع تر مي كند مصرف آن .کند جلوگیرى مى
و تـوان  را تقويـت  و آمیزشي نیروي جنسي ، بودهبدني  عمومي افزايش نشاط و قدرتو اھي،  گفراھم كننده نشاط صبح   نین  چھم،  مي آورد 

اي  قھوهلكه ھاي  .به وضوح عمر را طوالني مي كندو . رسد  زمان پیرى ديرتر فرا مى،داده افزايش  را طول دوران جوانىو . دافزايمي باروري را 
مانع چین و چروک ھـاي   و . کند  جوش ھا و کورک ھا را برطرف مي، صورت ظاھر مي شود را از بین مي بردھا و دستكه روي  ) كاروتن(پیري  

و ريزش مو از تاسي سر جلوگیري و اثر شگفت انگیزي بر پوست سر دارد، . از ريزش موھا جلوگیري مي كند ، پوست و کاھش دھنده آنست
 .موھاي سفیدشده را سیاه يا به رنگ اولیه خود بر مي گرداندو  .مي كندو آنرا تقويت زودتر رشد مو و ناخن با مصرف آن  ،کند  ميرا معالجه 

v تب يونجه و و ترشحات ريوي را باك؛ و آسم و تنگي نفس را معالجه برونشیت و سرماخوردگي و آنفلونزا  كومبوچا)hay fever(  و التھابات
  . مي كندرا درمانلو گ
v   جريان خون را افـزايش داده، مـانع لختـه شـدن خـون و خـصوصا در سـفرھاي ھـوايي         . دھد   خون را کاھش مي    کلسترول اوره و كومبوچا

از نـاراحتي ھـاي   و جلوگیرى ھاى قلبى  سازد  از سکته  صلب شرائین را درمان و رگھا را نرم مي ت و گرفتگي شريانھا را درمان     شده، طوالني
گذارد و آن   روى سیستم گردش خون در بدن بسیار تأثیر مى، وفشار خون باال را درمانو اي قلبي کاھد، بیماريھاي قلب و ناھنجاريھ  قلبي مي

 .کند را کامًال منظم و تصفیه مى
v ي مزمن،گ، سندروم خست بودهناراحتي ھاي عضالني در شانه و گردنو كمر درد و دردھاي پشت و ستون فقرات برطرف کننده  كومبوچا 

. رددگ و موجب تعمیر غضروف آسیب ديده در اوستیو آرتريت مي ،اراحتي ھاي مفاصل و ھمه نوع آرتريت را درمانخستگي و نو  و روماتیسم   
 انقبـاض عـضالني   پ كرامـ .ماھیچه ھاي پاھا را تقويت مي كند ، ورا معالجهآرتروز شديد و دردھاي مفصلي و ) آرتريت(ورم مفاصل  نین  چھم

 .مفیـد اسـت   و نیـز نقـرس و درد آن   Calcifying Tendonitis در درمان التھاب و سفت شدن تاندون .دردناك عادت ماھانه را بھبود مي بخشد
  . معالجه مي كندرا)  اپفیل (ا و قطور شدن باھ" اويديما"بیماري  .ي مي باشدگي و شكستگآرامبخش دردھاي ناشي از ضرب ديدكي و كوفت

v ھاي باريك و مشكالت كولـون از جملـه كولـون    ه التھاب رودو را معالجه، اولسري کولیت و كولیت   و  اسھال  و  عفونت روده بزرگ     كومبوچا
كـرده، و  ل درد را بـر طـرف   د .ترش كردن معده و آشوب معده را معالجه مي كنـد  .بخشد  ساير دردھاي دستگاه گوارش را التیام ميعصبي و 

 .رساند  به دفع مزاج بلغمي کودکان نیز ياري مي و  .از بین مي برد نیزبواسیر را و يبوست مزمن .  و به ھضم كمك مي كند،محرك اشتھا بوده
v و از ،و نارسـايي ھـاي کبـد را درمـان     صفرا را ذوب كرده، گو سن ، را افزايش داده و صفرادرمان تنبلي کبدي بوده و فعالیت کبد     كومبوچا 

 .ه ھاي آلرژي و حساسیتھا تاثیر دارددر كاھش و درمان نشان ، و معالجهرا  Cھپاتیتو  ،ناراحتیھاي كبدي پیشگیري
v در عفونتھا و ناراحتي ھاي کلیوي توصـیه  . مي كندو دفع و آنرا آب مثانه پیشگیري كلیه و  و از تولید سنگ      ،مثانه را پاک  كلیه و    كومبوچا

 .مي باشدو سلسل البول درار دفع امشكل بروستات و التھاب درمان ،  و موجب افزايش توان و كارآيي آن بودهدرمان تنبلي کلیويشده، و 
v  حساسیت اعصاب دردناک و ضعف اعصاب را و  ،طرفرا برافسردگي و ، هراني را از بین بردگ و استرس و ن، آرام بخش بودهكومبوچامصرف

 فـوري درد  و برطـرف كننـده  دھنـده  كـاھش   . مي كـردد Fibroidsموجب كاھش درد و  ،هاز بین برداز جمله دل درد را دردھا  .بخشد  بھبود مي
 . استيگي و آفتاب سوختگسوخت
v ترشح اضافي غدد عرقي پا، را درمان مي كند، و زير بغل بودهو بوي بد پا و  ،ترشح غدد عرقي پا، را درمان كومبوچا.  
v و ھاى روي پوستچدرمان قار  پوست را شفافتر و شادابتر مي كند،شده، وموجب افزايش خاصیت رطوبت پذيري روي پوست        كومبوچا 

ه و چـ میخ و وشـتي گانـواع خـال و خـال     و یـل گ زبـوده، ي ا ضـماد فـوق العـاده    چ براى قار و ،ه زير ناخن را از بین برد      چ قار  و وستيپعفونتھاي  
Hammer Toes  درماني براي آبله مرغان و زوناستو  نموده،كرده و پسوريازيز را كنترل را بر طرف یري و آنگزما جلوگ از او. از بین مي برد را. 

v ربي و تومورھاى خوش خیم نیز چك كردن غده ھاى چ و در كو.از ابتال به سرطان جلوگیري مي كند درمان كننده سرطان بوده و ومبوچاك
 .تجربه موفق داشته است

v و ، بـوده یھا حتي نوع درجه سه گدرمان سوختداده، و اثار زخمھا را كاھش و  .انواع آبسه ھا را درمان مي كندو  زخمھاي دھان    كومبوچا
 . مي نمايدي را كمگمحدوده آسیب ديد

v و خواب را منظم و عمیق مي كنده،  اختالالت بیخوابي را از بین بردكومبوچا. 
v دھد   را افزايش ميآن و ديد ،را درمانچشم  و بیماريھاى  آب مرواريد و ساير تغییرات قرنیهكومبوچا. 
v بیماري ايدز و و) مالتیپیل اسکلروز(اس .درمان ام پیشگیري ودر  كومبوچا HIV +تجربه موفق داشته است . 
v ھاني قند خون مي شودگ، و مانع افت ناکند  میزان قند خون را تنظیم کرده و ديابت را کنترل مي كومبوچا. 
v كندبرطرف مي  ده، و چاقي رارديگ، و باعث الغر شدن و کنترل وزن بدن  مانع شدهربي در بافتھا راچشدن سلولیت و انباشته  كومبوچا . 
v و نـشاط و  .از پیدايش نشانگان و عوارض نامطلوب يائسگي جلوگیري مي كنـد عوارض قبل از عادت ماھانه را بھبود بخشیده و       كومبوچا 

 .شادابي را  باز مي كرداند
v در كاھش سندرومبوده، و درمان مرض كانديدا آباكاس و نیز  ،كمك براي درمان مرض كرون كومبوچاcarpal tunnel ثر دارد نقش مؤ.  
v در ترك اعتیاد به الكل مؤثر است كومبوچا.  
v س مي باشدگدور كننده بشه و م و درد ناشي از آن، ؛امان از نیش زنبور و حشرات كومبوچا. 
v تمیز كننده فر، كاشي، شیشه، مس از جرم و لكه مي باشد؛يگ زنك زد؛ربيچاز بین برنده لكه ھاي  و يگشوينده سالم خان كومبوچا . 

  

  :منكته مھ
نیز بسیار كومبوچا نوشیدني نحوه تھیه و استحصال  .مي باشددر موارد فوق مختلف و مدت معالجه و نتیجه دھي كومبوچا نحوه درمان با 

  .بعد از اراده الھي استكومبوچا ، و اين شرط اول تأثیر كومبوچانما ي واقعي باشد، نه كومبوچامھم مي باشد، و بايد
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ع  و اا ھا  ی ی  و       رو ی    ما ید وچا   و      و
 

 نوشــید و كومبوچــاپاســتور ويــدينجر بــیش از پنجــاه ســال 
حتي شربتھايي از كشورھايي نظیر تايوان را نیـز امتحـان           

ھـر داروي طبیعـي   «: او پس از چنین تجربه اي گفت      . كرد
موجودات زنده بـه بـدن مـا مـي          . به ما زندگي مي بخشد    

ر نقاط مختلـف بـدن   رسند، جذب، و از طريق جريان خون د    
وقتي من چیزي مي نوشم، ايـن عمـل     . پخش مي شوند  

به باز كردن دھان و نوش جان كردن آن چیز منحـصر نمـي       
اوًال، . اتفاقـات زيـادي در پـي آن بوقـوع مـي پیونـدد             . شود

معموًال واكنشي غیر . شربت جزئي از وجود من مي شود
 چـا كومبو. از آنچه انتظار مي رود از خود نـشان مـي دھـم        

ــر مــي گــذارد    ــا اث ــر روح و احــساس م ــز ب . قبــل از ھــر چی
. احساس شادي، آرامش و رضايت در ما به وجود مي آيـد      

يعني، آگاھي مـا آنچـه   . آنگاه نوبت واكنش آگاھي ماست  
در اين حال، متوجه مـي  . را كه نوشیده ايم جذب مي كند 

شـويم كــه تمركـز و تــصمیم گیــري برايمـان آســانتر شــده    
 موضوعھاي مھم را فراموش نمي كنیم و        حاال ديگر . است

ــار نیكــوي  ــاآث ــز و   كومبوچ ــر روي فعالیتھــاي مغ  را عمــًال ب
ــیم   ــشاھده مــي كن ــه   . شــعورمان م ــت ب ــر نوب دســت آخ

  . جسممان مي رسد

 را  كومبوچـا چگونه مـي تـوان راه درسـت نوشـیدن           
   آموخت؟

 بايد شخصًا به جواب برسد زيرا ھر فرد به گونه        يھر كس 
شان مـي دھـد و احـساس متفـاوتي        اي خاص واكـنش نـ     

سیستم بدن ھر فرد مطابق با اوضاع و احوال خود او . دارد
اساس كار را آفريدگار پي ريـزي مـي كنـد،     .  مي كند  عمل

ولي ھر كاري كه ما مي كنیم با آنچه كه ديگري مي كند، 
شــايد مــشابھتھاي زيــادي وجــود داشــته . متفــاوت اســت

در ھر صورت بايد .  نیز از جانب ھر فرد صادق استكومبوچان امر در تعیین میزان مصرف اي. باشد، ولي ھمه چیز يكسان نیست
  . به برنامه منظمي مجھز باشیدكومبوچابراي نوشیدن 

 كومبوچانوشیدني مقدار مصرف 
v          برخالف توھم برخي عوام كه ھر جیز خوش مذاق يا مفید را ھمینطوري ھـر جـه بیـشتر بخورنـد بھتـر اسـت؛ ولـى در

جون كمیت اصل نمي باشد، بلكه بر عكس زيـاده روي در مـصرف و بیـشتر از توانـايي دريافـت بـدن؛       !  طور نیست   اين حقیقت
  .بطور خودكار موجب دفع مقدار زائد؛ و يا عادي شدن دريافت آن و كاھش يا فقدان تاثیر و كارآيي آن مي َكردد

v  چنانچه براي شروع مقدار .  بدن، سم زدا به شمار مي آيدبراي كبد و دستگاه تصفیهنیز  كومبوچاروزه داري روش مانند
توصیه مي شود كه با مقدار كم شروع . زيادي از آن را بنوشید، شايد ناراحتتان كند 
  . كنید و مقدار آن را بتدريج افزايش دھید

v  از )  میلـي لیتـر  ٣٠( سه بار در روز و ھر بار دو قاشق غذاخوري    :براي شروع
و اين  .صورت، علتي براي بروز ناسازگاري پیش نخواھد آمد    در اين   . آن كافي است  

  نـیم اسـتكان  روش را تا سه روز ادامه داده، و بعد از آن تا آخر اولین ھفته ھر وعده  
 میلـي  ١٠٠( استكان مقدار مصرف معموال يك ا آغاز ھفته دوم    و ب ،  ) میلي لیتر  ٥٠(

   .مصرف مي شودن يك سوم لیواوعده در ھر ھفته بوده و بعد از آن  )لیتر
v   نخـورده  چیـزي  طوري باشد كه دوساعت قبل آن  كومبوچابھتر است مصرف

 نیم ساعت بعد از آن نیز چیزي نخورد، ولذا نیم ساعت قبل از ھر وعـده    اباشد، و ت  
   .غذايي توصیه مي شود

v        مـصرف مـي كننـد بايـد مايعـات           كومبوچاتاكید مي گردد كساني كه شربت 
دلیل آن اين است كه كامبوچا سم بدن را جدا مي  . شند  ديگر بخصوص آب زياد بنو    

كند اما دفع نمي كند و براي اين كار احتیاج به آب فراوان دارد تا بتواند آن را به خارج 
   .از بدن بفرستد

v    معمـوًال در ضـعیف تـرين قـسمت بـدن بـروز مـي كنـد و             كومبوچـا آثار نیكوي 
   .اعضاي بدن را يكي يكي در بر مي گیرد
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ع    وه  و ارف   ا وچای ھای  ما رو   و       
v اين شربت را بايد پیوسته مـصرف كـنم   : سؤالاين در جواب  پاستور ويدينجر  يا بیوسته؟  نابیوسته كومبوچا مصرف

استفاده مداوم از درماني به انگیزه فرد بستگي دارد، مدت زمان ھر «: :مي كويديا اينكه با فواصلي نوشیدن آن را قطع كنم؟     
ه نمي شود زيرا بدن نیاز به استراحت ما بین دو دوره درمـان دارد تـا بـه طـور صـحیح از كمكـي كـه بـه آن مـي شـود            آن توصی 

اين  ».وقتي بین دو دوره درمان استراحت مي كنید، ھنگام شروع دوره جديد آثار بھتري را احساس خواھید كرد. استفاده كند
 توصیه مي شود تا بدن بتواند به حالت كومبوچاسط عده اي از متخصصین امر را فرضیه عدم تسلسل مي خوانند كه امروزه تو

   .تعادل تثبیت شده اي برسد

v ي مختلف متفاوت است، مثالدر بیماريھاو دوره درمان  كومبوچا نحوه مصرف:   

 شام را دو قسمت  در وعده ناھار وكومبوچامقدار مصرف اقي و تنظیم وزن بدن، چربیھاى اضافي و رفع چدر برنامه سوزاندن  -١
و در صورت نیاز يكھفته  روزه انجام شده ١٤ اين برنامه .ساعت قبل از غذا و نیمي را بعد از غذا میل مي كند كرده و نیمي را نیم

  .قطع و دوباره شروع مي كند

 .بعد از غذا میـل مـي كنـد   كًال  در وعده ناھار و شام را كومبوچا  نوشیدنيوزن مطلوب،اما در برنامه رفع الغري و رسیدن به         -٢
  .و در صورت نیاز يكھفته قطع و دوباره شروع مي كند روزه انجام شده ٧اين برنامه 

بعـد از  كـًال  ھـا  وعـده  ھمه  در كومبوچامصرف ، و ناراحتیھاي كبديمعالجه بیمارھاي قند و فشارخون و سرطان اما در برنامه    -٣
  . در صورت نیاز يكھفته قطع و دوباره شروع مي كندو روزه انجام شده ١٤اين برنامه  .دباشغذا مي 

مواضـع   ي تمیـز نبـه پبـا  سـه وعـده؛    در كومبوچـا  نوشـیدن اضافه بر وستي و جوش و كورك، پاما در برنامه معالجه بیمارھاي       -٤
دوبـاره شـروع   ھفتـه قطـع و    و در صورت نیاز يك روزه انجام شده ١٤ اين برنامه .مي كند كومبوچا به آغشته را وستيپناراحتي  
  .مي كند

 كومبوچـا مقـداري   در سه وعده؛ بـا  كومبوچانوشیدن ، اضافه بر لو و حنجره و تارھاي صوتي   گبراى معالجه التھابات لوزتین و       -٥
ھفته قطع و دوباره   روزه انجام شده و در صورت نیاز يك١٤اين برنامه . مي كند غرغرهنج دقیقه پنج بار در روز و ھر بار به مدت      پ

  .وع مي كندشر

نج بار در روز و پ كومبوچا در سه وعده؛ با مقداري كومبوچانوشیدن براى معالجه التھابات دھان و زبان و لثه و دندان، اضافه بر  -٦
  . روزه انجام شده و در صورت نیاز يكھفته قطع و دوباره شروع مي كند١٤اين برنامه .  مي كندمضمضهنج دقیقه پھر بار به مدت 

نج بار در پسه تا  كومبوچا در سه وعده؛ با مقداري كومبوچانوشیدن  ، اضافه بر    اولسري و يبوست مزمن   معالجه كولون   براى   -٧
  . روزه انجام شده و در صورت نیاز يكھفته قطع و دوباره شروع مي كند١٤اين برنامه .  مي كندامالهآنرا روز 

را كه سابقه طوالني دارد  كبد، رماتیسم، نقرس و يا كیفیت خون اگر مي خواھید ناراحتي خاصي مانند مشكالت دفع، ضعف -٨
بعد به مدت يك ماه قطع، و مجددًا شروع .  ماه بنوشید٦ تا ٣ طي كومبوچاروزانه سه ھشتم لیتر شود  معالجه كنید، توصیه مي

   .كنید

وعـده  ھمه در  كومبوچامصرف ،  را داردنامه افزايش نشاط ذھن و تن و روان نوع بیماري نداشته و صرفا بر   چھیكسي كه   اما   -٩
  .يكھفته قطع و دوباره شروع مي كنددر صورت نیاز  روزه انجام شده و ١١ اين برنامه .شود از غذا میل مي قبلكًال ھا 

 لیتر قبـل   ھشتمهس به مدت سه ھفته روزانه ندتوصیه مي كن  كومبوچاكارشناسان  اگر منظور سالم زندگي كردن است،        -١٠
   .بنوشیداز غذا 

v       سـه بـار در روز و دوره ھـاي درمـان     ) میلـي لیتـر  ١٥( يك قاشق غذاخوري  سال ٦ تا   ٤البته اندازه مصرف براى كودكان 
روز مـي  ١٤ كـه دوره اسـتعمال خـارجي آن    وسـت پبـر روي   كومبوچـا ر در موارد مالیدن گ ممي باشد روز  ٨بوسیله نوشیدن تا    

 سـال حـداكثر   ١٦ تا ١٢كودكان   مي باشد،) میلي لیتر٣٠(دو قاشق غذاخوري  حداكثر مصرف تا سال  ١٢ تا   ٦، كودكان   باشد
   . سال به باال مثل برنامه فوق عمل مي كنند١٦براى بالغین و از مي باشد، )  میلي لیتر٤٥(مصرف تا سه قاشق غذاخوري 

v               ود، تـا نتیجـه بھبـودي در    برنامه درمان با  ھمانند درمانھـاى مـدرن بايـد بطـور مـنظم و دقیـق و بطـور مـستمر اجـرا شـ
و التھابـات   وسـتي پمثـل بیماريھـاى   ( بسیاري از اين بیماريھا   ،شوديا عالئم آن برطرف      ؛آزمايشات و عكسبرداري مدرن ظاھر    

در ردد، گـ برخي تا يكماه بايد ادامـه داشـته تـا بھبـودي حاصـل       مي يابد، در ھفته اول بھبود) دھان و معده و روده ھا و كولون       
   . ظاھر شودكومبوچاتا اثر درماني اھي بايد تا سه ماه يا بیشتر برنامه درمان را به دقت ادامه داد، گكھنه و مزمن بیماريھاي 

v   در میان مردمي بوده كه ارتباط ديرينه و كھـن در مـصرف آن   كومبوچافت انَكیز گذشته دريافتیم كه آثار شگدر بخشھاي 
البته اين به معناي اين نیست كه شـخص برنامـه در روش مـصرف آن    . ي نداردداشته اند، از اين رو دوام مصرف اجماال مشكل       

ھیچ چیز نبايد به مدت طوالني مصرف شود زيرا بـدن بـه آن عـادت مـي كنـد و آثـار الزم را نخواھـد        نداشته باشد، خصوصا كه  
 گرفته نتايج بھتري نسبت به آزمايش روي حیوانات نشان داده كه درمان با ويتامین وقتي در مدت زمان محدود صورت          . داشت

   .عالوه بر اين، از نظر اقتصادي نیز حايز اھمیت است. مصرف مداوم آن داشته است

v كه قرص ماه قمري چھاردھم ماه شبھاي سیزدھم و  از ؛كومبوچا بھتربطور كلي براى تاثیر     :ام شناسي درمان  گھن
؛ مـي  اوقات بـا انـواع بیماريھـا و امـور سـالمتي تـن و روان       لكي فارتباطتفصیل  از   براى اطالع  ،شروع كنید مي رسد؛   ل  اكمبه  

   : به آدرس زير مراجعه كنیدماھنامه طبياين براي دريافت ،  استفاده كنید كه ماھانه منتشر مي شودتقويم طبي توانید از
http://nojum-tanjim.own0.com/forum-f5/topic-t1.htm  

http://nojum-tanjim.own0.com/forum-f5/topic-t1.htm
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  مصرف كومبوچاتاثیرعوارض 
    عوارض جانبي نامطلوب دارد؟كومبوچاآيا 

 ندارد، ولى ممكن است نحوه مصرف يا فـرد خـاص عوارضـي     عموما و به تنھائي عوارض جانبي نامناسبي    كومبوچانوشیدن   -١
  .داشته كه برخي طبیعي و بعضي قابل اصالح است

بنابراين تعجـب آور  . كه با چاي سیاه يا سبز تھیه مي شود، نسبت به خود چاي از تأثیر بیشتري برخوردار استيي  كومبوچا -٢
در اين صورت بايد مقـدار و زمـان مـصرف را تنظـیم     .  مي نوشد دچار بي خوابي شودكومبوچانیست كه بچه اي كه يك استكان        

  .نمود

 بايـد نھايـت دقـت را بكـار بـرد تـا مقـدار معینـي از ھـر گیـاه           كومبوچا براي تھیه رج در كنار قا   بكار بردن انواع گیاھان   صورت  در   -٣
یاھان ھم به اين نوشیدني افزوده مي شود و ھر كدام تناسـب شـرايط خـاص    گ طبیعي است خواص اضافي آن .استفاده شود 

ولى فشارخون را باال مي برد، از ايـن  بیان به نوشیدني بیافزايد، اين براى معده خوب است ين شیركسي ر گمثال ا. خود را دارد  
  . بايد دقت شودافزودنیھاانتخاب نوع و مقدار رو در 

در ايـن  . چنانچه به بیماري حادي دچاريد و يا بدنتان بیش از حد ضعیف است، بھتر است حتي با میزان كمتري شـروع كنیـد            -٤
  . وانید مقدار آن را تدريجًا افزايش دھیدبعد مي ت. احوال يك قاشق چاي خوري سه بار در روز بسیار مناسب است

احتمال بروز برخي عوارض جانبي از قبیل سر درد، دل درد، تھوع، رخوت، خواب آلودگي، اسھال، يبوست، زدن جوش يا كھیر  -٥
 روز يـا يـك   به ھر حال، اينھا واكنشھاي موقتي اند و در افراد سالم بین يك . محتمل است ) ولو به ندرت  (و نفخ، نزد بعضي افراد      
  . براي مقابله با اين ناراحتیھا مقدار بیشتري آب بنوشید. ھفته از بین مي روند

ري باعـث آن نـشده   گـ قطعا ناشي از مصرف آن باشد، و عوامـل دي :  مربوط شود كهكومبوچاعوارض ذكر شده به شرطي به    -٦
 كترينچكو: ا شده و به آن مطمئن نیستند اين است كهباشد، از نشانه ھاى شايع براى افرادي كه تازه با برنامه يا روشي آشن 

را به اين برنامه جديد نسبت مي دھند، از اين رو ) كه جه بسا نظیرش براى شخص قبل از آن نیز اتفاق مي افتاد   (تغییر حاصله   
ر عالمت گي كند اري نداشته است، مثال مي تواند با قطع مصرف و شروع مجدد و تكرار آن بررسگبايد مطمئن شوند كه علل دي

  . نسبت دھندكومبوچامزبور ھم با آن رفع يا ظاھر مي شد؛ آنوقت به 
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ظاھرا این آثار جانبی یک واکنش پاکسازی ما باشد  در شخص است، كومبوچابه ھر حال عوارض ذكر شده عالمت تاثیر قوي  -٧
مرار آن، اكر با رعايت فقره شماره چھـار؛ آن عـوارض   یدايش و استپكه با . می نامند" بحران درمانی"درمانی آنرا  و پزشکان گیاه    

استمرار يافت؛ بايد كمي برنامه مصرفشان را تنظیم كنند، مثال ممكن است بر حسب مزاجشان نحوه مصرف يا مكمل مصرف آن 
 و. مناسب را بنمايندرفته؛ تا راھنمايي گكار آن تماس زشكان ھمپ و طب جامعرا نیز رعايت كنند، در اين موارد مي توانند با مركز 

  . با قطع کردن مصرف کامپوچا بر طرف می شوددر صورت عدم دسترسي و استمرار مشكل

 را بـا مقـدار زيـادي شـروع كننـد ممكـن اسـت منقلـب         كومبوچـا كساني كه از قبل ناراحتیھاي خاص دارند، چنانچه   نینچھم -٨
قاعـده كلـي ايـن اسـت كـه چنانچـه       . اھنمـايي بخواھنـد   رمعـالج خـود  ) طـب جـامع  (پزشـك  در اين صورت بھتر اسـت از      . شوند

 بروز كرد، مقدار آن را بكاھید يا چند روزي مصرف آن را قطع كنید و مجـددًا بـا مقـدار        كومبوچاواكنشھاي شديدي بر اثر نوشیدن      
  . كم شروع كنید و كم كم بر آن بیفزايید

اين امـر ناشـي از ايـن واقعیـت اسـت کـه، اجـزاء        . کنندممکن است مصرف کنندگان ھنگام نوشیدن اين چاي احساس گرما   -٩
شود و به اين دلیل در دست و پا تحرک بیشتر و   به جريان خون پیوسته و سبب خارج شدن عناصر و مايعات سمي مي كومبوچا

  .کند  در پیرامون کمر نرمش افزونتري ايجاد مي

 را ناشتا و قبل از كومبوچاه بسیارسردي دارند اين است كه وقتي شايع در میان كساني كه مزاج يا معدآثار جانبی يكي از  -١٠
با اضافه نمودن كمي زنجفیل يا عسل بـه  مشکالت گوارشی ونه گشدن معده مي كنند، اين    زیر و رو     غذا مي نوشند احساس   

  .برطرف مي شود) نه ناشتا(غذا با خوردن آن ھمراه آن؛ يا 

، برای برخي از افـراد کـه زمینـه آلـرژی بـه اسـیدھا دارنـد         . واکنش آلرژی باشد  احساس ناخوشی و مریضی می تواند یک         -١١
در ایـن صـورت روش صـحیح ایـن اسـت کـه       . احتماال موجب یک واکنش آلرژی می باشـند   كومبوچااسیدھای ارگانیک موجود در     

 . آھسته بیشتر کنیدآنرا بطورمصرف بعدا را کم کنید و  كومبوچا مصرف روزانه مقدار

ایجاد می شود به خاطر تحریک شدید سیـستم  ) cytokine( فعالیت سیتوکین  باتوضیح دیگر این است که این مشکل        یک   -١٢
  .را کم کنید كومبوچان وقت فقط مصرف است كه در ايایمنی 

بـد نقـش فیلتـر    بـا توجـه بـه اينکـه ك    .  آثار جانبی می تواند به خاطر مریضی و یا ضعف کلیه و کبد به وجود بیایدھاغیر از این  -١٣
و از طرفي شخص طي مرور ، را داشته که مواد سمی را از خون خارج کرده تا توسط کلیه ھا از بدن خارج شوند  ) تصفیه کننده (

 كه مواد سمي را از بدن جدا مي كنـد؛ كبـد و كلیـه    كومبوچاسالھا كه انواع سموم در بدنش انباشته شده است، لذا با مصرف     
می به خاطر سم زدایی کامپوچا قرار می گیرند و مجبور به خارج کردن سمومات مي شوند، از اين رو ھا زیر فشار سیل مواد س

 بـه فعالیـت   كومبوچـا ممکن است این عضوھا بـا مـصرف   (ر شخص سابقه نارسائیي كبد يا كلیه داشته باشد؛ فھمیدن اينکه           گا
که باعث روماتیسم (را در جاھای مختلف بدن بارشده ان سمومات کومپوچا .خیلی زیاد سخت نیست) شديد و زحمت افتاده اند 

اگـر   . جـدا مـی کنـد   ) استنقرس و غیره، نورالژی و التھاب عصاب، باگو و درد کمرلوم، آرتریتیس و التھاب مفاصل   ، صلو درد مفا  
سـمومات جمـع    نمی تواننـد    ، درست کار نکنند  ھا  کلیه  
انجـام مـی     کومپوچـا سـم زدایـی کـه توسـط         در  (شده  
  . دفع کنندرا  )شود

ــه خــاطر   بیمارب ھــای کلیــوی و دســتگاه ادراری ممکــن ب
قھوه و ، مرغ و تخم مرغ، ماھی، مصرف افراطی گوشت

ضـعف کلیـه باعـث      .  باشـد  فراورده ھاى غذايي صنعتي   
 سـمومات کـه توسـط آنھـا     ي ازمی شود که مقدار زیـاد  

. رسـتاده شـود  فپـس   به جریان خون، باید دفع می شد  
، توسط ریهرا ه این سمومات بعد خون سعی می کند ک

كـه نتیجتـا ھمـان بـروز       . روده و غیـره دفـع کنـد       ، پوست
   .يك را بدنبال داردآلرژعالئم 

 كه در مقابل مشكل ناتواني كلیه عاجز بوده و     طب رايج 
بیوند كلیه آنرا چـاره مـي    اه ديالیز و بعد با      گابتدا با دست  

كنند؛ كه اين راه يك روش ھمیشه موفق نبوده و ضمن            
اينكــه عــدم امكــان بیونــد در بــسیاري از مــوارد يــا عــدم  

ي كلیـه   گ موارد احتمال از كارافتـاد     موفقیت آن در برخي   
ھاى درمان طب جامعجديد نیز وجود دارد، در طرف مقابل 

قــاطعي بــراى فعــال نمــودن كلیــه ھــاى خــاموش و نیــز  
 مشکالت کلیوی اصالح ضعف و نارسايي كلیه ھا  و رفع

یـک  ، كه از جمله آنھـا بكاربـستن     رد آن دا  ھايو پی آمد  
رژیم طبیعی با پرھیز از غذاھای حیوانی و انجام تمـرین   

درمان کلیه  البته . مي باشدو پیاده روی و تنفس عمیق
یـک  . ھا کار یک روز نیـست و معمـوال طـول مـی کـشد               

ولی با دو یـا سـه   . سال الزم است تا کامال درمان شود      
ــدگی  ــاه اصــالح روش زن ــاد ، م ــرق زی ــرد  يف ــد ک ، خواھ
و تـا یـک سـال یـک معالجـه           ، مخصوصا با رعایـت پرھیـز     

  .کامل و پایدار به دست خواھد آمد
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ع  سازگاری   ھا  وچا   و  و       رف 
يـا  مصرف كند؛ شخصي اسـت كـه كبـد او     کومپوچا كسي كه نمي تواند تنھا:  يا كلیه ھاي كامل كبدگبرھیز در از كارافتاد

 .بر دفع سموم از استفاده آن محروم استو كلیه به علت عدم توانائي كبد وي . فتاده باشدكامال از كاراھر دو كلیه او 

را با مقداري زنجبیل مخلوط نموده و يا با مقداري عسل يا شـیره  اين افراد مي توانند نوشیدني      : معده ھاي رطوبتي و سرد    
  .شیرين كرده و میل نمايند

    بنوشند؟كومبوچا  شیرده مي توانندمادرانآيا زنان حامله و 

ولى بـا بررسـیھاى انجـام شـده؛     . برخي منابع توصیه كرده اند كه زنان باردار و شیرده نبايد از اين نوشیدني استفاده نمايند          -١
  .ھیج منع طبي مستندي در اين زمینه ارائه نشده است

ر مي شوند، و مقدار دريافت جنین و فرزند از میزان اما از آنجا كه جنین و نوزاد از طريق مادر حامل و شیرده سريعا و قويا متاث  -٢
بھتر اسـت بـا   توسط مادر دقیقا شناخته نشده است؛ لذا بطوركلي توصیه به برھیز مي شود، براى تفصیل امر     کومپوچامصرف  
  . خود مشورت كنید) طب جامع(پزشك 

از مصرف كافئین بپرھیزيد؛ ) تني و شیردھيآبس(جون توصیه عمومي بزشكان اين است كه طي اين دوره      : فته اند گبرخي   -٣
یرد ولذا ھمانطور كه توصیه به گفراورده ھاى مرتبط با اينھا كه حاوي كافئین ھستند، جزو اين برھیز قرار مي ولذا چاي و قھوه و 

شـیدن چـاي اجتنـاب    اما آيا واقعا ھمه زنان شیرده يا حامـل از نو . رددگ نیز مي کومپوچارھیز پرھیز از چاي مي شود توصیه به     پ
آيـا ممنـوعتر از   ) سـه فنجـان در روز   (کومپوچازشكانشان آنھا را از نوشیدن آن بر حذر مي دارند؟ مصرف معمولي پمي كنند؟ آيا    

كـه  و آنجـه   افراط در مصرف قھـوه و چـاي   ؛تحذير بزشكان مي باشد، مورد! نه: ؟ جواب ھمه اين سؤاالت   سه فنجان چاي است   
یري فـوق را تأيیـد مـي    گ نتیجه هچآن. ھم مجاز مي باشد کومپوچا لذا با اين وصف نوشیدن اين مقدار    است، مشتمل بر كافئین  

انواع نوشیدنیھاى متداولي ھمچون چـاي سـیاه چـاي سـبز كاكـائوي داغ و قھـوه       كمتر از  کومپوچاكند؛ میزان كافئین موجود در    
  :است

  رم در ھر اونسگ  میلي٨ کومپوچامیزان كافئین موجود در 
   در ھر اونسگرم میلي ٣٠اي سیاه چموجود در میزان كافئین 

   در ھر اونسگرم میلي ١٤میزان كافئین موجود در كاكائو داغ 
 در ھر اونسگرم  میلي ١٥اي سبز چمیزان كافئین موجود در 

   در ھر اونسگرم میلي ١٧٥ تا ١١٥میزان كافئین موجود در قھوه 
از (گـردد   را به مادرانى که حامله ھستند نبايد داد، زيرا باعث ترش شدن شیر مادر مى        اکومپوچمخمر قارچ   : فته اند گبرخي   -٤

به ھمین خاطر تـا مـوقعى   . و ممکن است که بچه نتواند از شیرمادر تغذيه نمايد) لحاظ مزه و طعم، نه از لحاظ خاصیت و کیفیت  
اين امر در صـورت صـحت قابـل    . مصرف ننمايند کومپوچاارچ ھاى خود شیر خود را بدھند از مخّمر ق  خواھند به بچه    که مادران مى  

رفتن كـودكي كـه   گتوجه بوده و دلیل خوبي براى برھیز از نوشیدني در دوران آبستني و شیردھي، و راه مناسبي براى از شیر          
     .دوره شیردھیش تمام شده ولى حاضر به ترك شیرخواري نیست

ايـن افـراد   : شكالتي در آبـستني يـا حفـظ و رشـد جنـین دارنـد بايـد توجـه شـود         ر در مورد كساني است كه م   گنكته مھم دي   -٥
 انبـه یزھايي مانند چفته مي شود كه از بكار بردن گنانكه ريز بقیه موارد برنامه غذائیشان تحت كنترل است؛ و مثال به آنھا     چھم

ر و عـدم رخـداد سـستي و يـا سـردي در      از اين رو به لحاظ حفاظـت بھتـ  . بپرھیزيد، زيرا ممكن است منجر به سقط جنین شود       
مي شوند، لذا بھتر است كه اين افراد در دوره آبستني خصوصا .. رھیز از ھر جه دفع كننده و سردي و پسیستم رحم توصیه به 
اما بـراى ھمـین افـراد توصـیه مـي شـود كـه قبـل از شـروع آبـستني يـك دوره               .  اجتناب نمايند  کومپوچاماھھاى اولیه از مصرف     

  . انجام شودکومپوچاه زي بوسیلاكساپ
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م ح فاوت  ت با     ا  یح م س  ورده  ی  ذ ا   ا ندی با  ی  ر و    ا  ا            
رش بسیار متفـاوتي از جوامـع   گ با نغرب و بالتبع جوامع غربزدهجھان در موضوع الكل و مسكرات و فراورده ھاي حاوي الكل؛   -١

  .اه مسلمان مطرح استگمتدين و آ
يك عده در مصرف الكل زياده روي داشته و بالطبع نسبت به اينكه :  و بالتبع جوامع غربزده؛ مردم دو دسته اند    در جھان غرب   -٢

به لحـاظ تحقیقـات   (نوشیدنیھا و مواد مصرفیشان داراي الكل است يا نه؛ حساسیتي ندارند، ولى بسیاري از مردم جھان غرب         
متي و آسیب ديدن اعضاي بدن ھمجون كبد؛ كه سالھاست در نشريات رات مصرف الكل براى سالمفصل دانشمندان درباره خط

ر فراورده ھـاي  گان نوشیدنیھا و ديگدرباره مصرف الكل و مقدار آن حساسیت داشته، ولذا تولیدكنند      ) علمي منتشر شده است   
انند مطلع شوند، در میـان  ام خريد بتوگسب محصوالت خود درج مي كنند، تا خريداران در ھن     چغذايي میزان الكل موجود را در بر      

 در مصرفش از نظر طبي منعي نداشته و براى كودكان ھم مجاز مـي  ؛اين دسته محصوالتي كه تا دو درصد حاوي الكل است،را   
 زده و معرفـي مـي   سبچـ بردانند، محصوالتي كه كمتر از يك درصد الكل داشته باشد، را نیز به عنوان نوشابه ھاى غیر الكلي       

  . نمايند
و بالتبع نجس و حرام مي دانند، در مورد مـشروبات الكلـي و مـست كننـده تكلیـف      ) مست كننده(مانان الكل را مسكر     مسل -٣

) انگوبالتبع تقلیدكنند(سبھاى محصوالت جھان غرب چروشن بوده و وظیفه برھیز و اجتناب است، ولى برخي تعابیر و عناوين بر
دن محصول ھستند؛ اين سؤال را ايجاد مي كند كه آيا اين محصول نجس است يا یجتا غیرالكلي بوتكه متذكر مقدار كم الكل و ن 

س ايـن محـصول   پـ ند مقدارش بسیار كـم باشـد   چبه محصول افزوده شده باشد ھر ) مسكر(ر الكل  گاسخ اين است كه ا    پاك؟  پ
نـشده باشـد و در فـرآوري    ر الكـل افـزوده   گـ ، امـا ا )يك دھم درصد(ند به نسبت يك ھزارم باشد چمانند شراب نجس است، ھر     

ر مصرف محصول نتیجه مست كننـده داشـته باشـد    گیدا شود، در اين مورد اپخودبخود ) مثل تبديل قند موجود به الكل (محصول  
اك و مصرفش حالل است، در اينجا پ ر مصرف آن مست كننده نباشد، اين محصولگحكم مسكرات را داشته و نجس است، اما ا      

كم طھارت و حلیت مست كننده نبودن است، و درصد الكل محور نیست، بسیاري از كساني كـه ايـن        مي بینیم كه ھر محور ح     
روي درصد الكل تمركز مي كنند در اين موارد به تحیـر  ) اه شیمیائيگن(رفته ولى با ذھنیت غربي يا امروزي گحكم شرعي را ياد 

اك اسـت را؛  پـ وده شـده و طبـق حكـم شـرعي متـنجس و نا     اھي محصوالتي را كه كمي الكل به آنھا افـز گيا اشتباه مي افتند،  
اھي گـ اك مـي داننـد، و   پو آنرا به اشتباه ) مقدار درصد كم الكل كه مست كننده نبوده را محور دانسته (برحسب ذھنیت غربي    

 دو اشـتباه  اك مـي داننـد، ايـن   پـ اينھـا را نا ) ولو اضافه نشده و مست كننده نیست(اوقات روي اين فكر كه جون كمي الكل دارد    
ند جوابیـه كـه در ايـن زمینـه     چبراى توضیح بیشتر . ناشي از خلط مالكھاى احكام شرعي با معیارھا و اصطالحات امروزي است  

  .ان روشن باشد، ان شاء اهللا تعالىگقبال منتشر شده است را در اينجا يادآور مي شويم تا مطلب از جھات مختلف براى خوانند

طیب و طاھر؛ از نظر ) به نظر شرع(الكل نجس است، و از طرفى مي بینیم كه بسیارى از خوردنیھاى  با توجه به اينكه    :سؤال
  پس چرا اينھا حكم مسكر را ندارند؟ آيا مسكرات مقدار كم آن اشكالى ندارد؟! تحقیقات علم جديد حاوى الكل ھستند

 به مقـدار بـسیار كـم و نـاچیز دانـسته؛ ولـى بايـد        اگر آنچه را شرع شريف طیب و طاھر شمرده؛ علم امروز حاوى الكل      :جواب
مستخلص است و چیزى خاصـیت اسـكار بـر او غالـب اسـت، ايـن نجـس و         الكل مسكر يا -١: معلوم باشد كه در نظر شرع انور 

 ولى اگـر الكـل   -٢ حاوى ھم نجس مي باشد، ئمصرفش ممنوع است، ولو مقدار كمى از آنرا به چیز طاھر اضافه كنند، آن شی    
قدرى ناچیز است كه مصرف ه ؛ و مقدار آن ھم ب نه افزوده و اضافى؛تخلص نبوده بلكه از اجزاى طبیعى و اصلى چیزى باشدمس

 مستى آور نیست، آنرا پاك مي داند، و در حقیقت از ابتدا حكم نجاست و ممنوعیت مصرف؛ بر آنچه ذات غالب ؛ حاوىئآن شی 
حرام فرموده اسـت، امـا آن   ) كه مسكر نیست(سته و مصرف مقدار كم او را ھم او مسكر است تعلق گرفته، پس آنرا نجس دان 

چیزى را كه شامل جزئي است كه اگر استخالص شود مسكر مي شود، ولى بقدرى نیست كه مـصرف كلیـت آن چیـز مـسكر      
  ]المسائل المغربیة: منبع) ٥٤٨: (شمارة ثبت [.مسكر نیست پاك استچیز باشد، پس چون آن 

 مـورد  ئموجـود در شـی  (ر در طـي تبـديل قنـد    ر در اصطالح حالت حباب كردن يا جوشیدن آرام را گويند، كه اين امـ         تخمی :سؤال
ھر چند . ؛ به الكل و انیدريد كربنیك؛ اتفاق مي افتد، و اين عمل حباب كردن مربوط به آزاد شدن گاز انیدريد كربنیك است )تخمیر

ال انواع مسكرات مطرح بوده ولذا عنوان تخمیر پیدا كرده اسـت؛ ولـى ھمچـون    در زمانھاى گذشته عملیات تخمیر براى استحص      
، و امروزه وسعت كاربرد مفیـد و سـالم آن   بیل تخمیر در انواع نان و شیرينىگذشته موارد كاربرد صحیح و سالمي ھم دارد، از ق   

واد سلولزى غیر قابـل ھـضم؛ بـه مـواد قنـدى      آزاد كردن سلولھاى مواد غیر قابل ھضم؛ يا تجزيه م     : توسعه يافته كه از جمله آن     
ساده تر و مشتقات آن كه قابل ھضمند، مي باشد، ھمان فرآيندى كه در معده دام ھا بطـور طبیعـى اتفـاق مـي افتـد، و جھـاز            

 اولیـه  و مـواد ) ١٢ويتـامین ب  (ھاضمه انسان از آن عاجز است، و نیز در تھیه انـواع ويتامینھـا كـاربرد داشـته، ماننـد ريبـوفالوين          
سازنده ويتامین ھا؛ كه تولید صنعتى ھمه آنھا بوسیله تخمیر انجام مي شود، با لحاظ اين جھات و نیاز بدان، آيا تخمیـر موجـب        

 كدام تخمیر است؟ آيا ھمان تخمیر شیمیايي با تعريف علمي آن اسـت؟ يـا محـدود بـه مـوارد تخمیـر عرفـى            ؛نجاست و حرمت  
: ينكه شرع مقدس تعريف خاصى براى آن دارد؟ شايان ذكر است كه بنابر تحقیق دانش امروزمتداول در باب مسكرات است؟ يا ا

تخمیر واقع در استحصال مسكرات؛ دقیقا مطابق تخمیر واقع در تھیه خمیر نان مي باشد، با اين وصـف اگـر نـوع تخمیـر مـسكر               
  مالك باشد؛ چرا حكم تخمیر نان متفاوت است؟

در ھمه موارد آن؛ چه بسا از نظر علم امروزه يكسان باشد؛ ولى شـرع شـريف مالحظـه نتیجـه و         ھر چند فرآيند تخمیر      :جواب
  : توابع آنرا مي نمايد؛ ولذا تخمیر از نظر توابع حكم شرعي آن بر دو قسم است

ل حاصل  آنچه نتیجه اش از قبیل تخمیر واقع در استحصال مسكرات است، كه در اين قسم مسكر به نحو مجّزا و غیر مضمح            -١
مي گردد، ولذا با مصرف مقدار الزم؛ موجب اسكار در شخص مي شود، پس اين نوع تخمیر در استحصال ھر فرآورده اى اتفـاق           
بیافتد موجب حصول نجس و تنجس مالقي؛ و نیز مستلزم حرمت خوردن آن شده، و بايد از آلودگي خود يا لباس يا وسـايل؛ بـه    

  . آن در عبادت اجتناب كرد
 نتیجه اش از قبیل تخمیر واقع در استحصال خمیر نان است، كه در اين قسم؛ مسكر به نحو مجّزا و غیر مضمحل حاصل  آنچه-٢



٣٢  

نمي گردد، ولذاست كه با مصرف بسیار خمیر نان؛ اسكار در كـسي پیـدا نمـي شـود، پـس ايـن نـوع تخمیـر در استحـصال ھـر             
  . طلقا بال اشكال استفرآورده اى پیش آيد، اشكالى ايجاد نكرده و مصرف آن م

 پاك يا حـالل نباشـد؛ ايـن خـود دلیـل مـستقلى بـراى منـع مـصرف محـصول           ئر و آنچه موجب تخمیر است از شیالبته اگر مخمّ  
  ]المسائل الحديثة: منبع) ٥٤٤: (شمارة ثبت[ .آنست؛ ولو اينكه با تخمیر از نوع قسم دوم بدست آمده باشد

بیان شده بود كه اگر از نوع تخمیـر  ) براى تشخیص محصوالت تخمیرى پاك از نجس    (ى   در يكي از جوابیه ھاى حضرتعال      :سؤال
موجب استحصال مسكر است نجس بوده؛ و اگر از نوع تخمیر موجب استحصال خمیر است پاك مي باشد، با توجه به اينكه بـر          

میر نان اسـت، آيـا اخـتالف حكـم ايـن دو      اساس تحقیق علم امروز؛ تخمیر واقع در تھیه مسكر عینا ھمان تخمیر واقع در تھیه خ 
مربوط به مقدار الكل حاصله در آن نسبت به حجم كل آنست؟ كه چون در نوع اخیر نسبت الكل حاصله بسیار كم است موجـب     

مـا ھـو كثیـره مـسكر     " رع مقدس در بـاب مـسكر آمـده اسـت كـه     اسكار نشده و لذا حكمش ھم مختلف است؟ از طرفى در ش 
) فرضا(م بودن نسبت الكل حاصله چگونه موجب حكم به طھارت آن شده است؟ آيا اگر الكل موجود در خمیر  لذا ك"فقلیله نجس

بـه  ) به مقدار نسبت الكل موجود در خمیـر (استخراج شود باز ھم پاك است؟ آيا اگر خوردنیھا و يا نوشیدنیھايي كه در تھیه آنھا      
 مقدار نسبت موجود در خمیر؛ حاوى الكل بشوند؛ اشكالى از نظـر طھـارت و   آنھا الكل اضافه شود، و نتیجتا آن محصوالت نیز به        

  حلیت مصرف آنھا ايجاد نمي شود؟
ممكن است نسبت الكل حاصله؛ از مقدمات تفاوت نتیجه بوده؛ و بالتبع تأثیر در حكم آن داشته باشد، ولى ھمانطور كه  :جواب

ه حاصله از اين تخمیر را مي نمايد؛ و آنچه محـصولش موجـب مـستى    در آن جوابیه مفصال بیان شد، شرع شريف مالحظه نتیج  
ھـم مـي نمايـد، و بـر عكـس آنچـه       ) ولو به مقـدار كـم  (را، حكم به نجاست و حرمت مصرف آن  ) ولو در مصرف مقدار زياد    (است  

در ھـر جـا   ) رمسك(و مدار حكم شرع بر روى حصول الكل . محصولش موجب مستى نبوده را حكم به طھارت و حلیت مي نمايد      
بلكه ھر جـا و بـه ھـر صـورت كـه يافـت شـود؛ اگـر         . ؛ پس حكم مسكر را داشته باشدتا ھر جا كه يافت شود ولو ذره اى     نبوده؛  
بـه  (ولذاست كه خمیر نان ھر چند تخمیر واقع در آن . آن موجب مستى باشد كم آن نیز حكم مسكر را دارد      ) ولو بسیار (مصرف  

الكـل اسـت، ولـى    ) ولو مقـدار كـم  (خمیر نان حاوى ) به نظر ايشان(اقع در تحصیل خمر است، و   ھمان تخمیر و  ) نظر علم جديد  
البته اگر الكل . آن خمیر موجب مستى نمي شود، پس خمیر حكم خمر را نداشته و پاك و حالل است     ) ولو بسیار (چون مصرف   

ھمچنانكه . م حرام استپاك نبوده و مصرف آن ھرديده و جداَكانه عرضه شود؛ و مستى آور باشد؛ گمفروض در خمیر استخالص 
.  حاوى؛ ديگر پاك نبوده و مصرف آن نیز جـايز نیـست  ئبیافزايند، آن شی) فروض در خمیر به مقدار م  (؛ الكل   ي طاھر ئاگر به شی  

 حاوى مقـدار درصـد بـسیار كمـي    "ولذاست كه به صرف اينكه در مشخصات بسته بندى يك فرآورده غذايي ذكر شده باشد كه           
: منبـع ) ٥٤٦: (شـمارة ثبـت   [.الكل است، نه مي توان حكم كرد كه آن محصول نجس است، و نه مي توان حكـم كـرد كـه پـاك اسـت            

  ]المسائل الرازية
  



٣٣  

ر  چای  ودن   الل  وچایا ح  پاک و  و      
ماننـد  (ائي  كشت داده مي شود، شكر موجود در محلول چاي تخمیر مي شود كه ھر چنـد بـه لحـاظ شـیمی             كومبوچاوقتي   -١

مـست  ) كومبوچـا (چون الكل حاصله افزوده نشده و نوشیدني حاصـله  ولى . باعث پیدايش الكل است  ) تخمیر حاصله خمیر نان   
  .پاك و حالل استكومبوچا لذا نوشیدني ) ھر چند زياد مصرف شود(كننده نیست 

فقط موضوع را به لحاظ شـیمیائي نگـاه مـي    اما بر اساس ذھنیت جوامع غربي كه خالي از مالكھاى شرعي و ديني بوده و   -٢
مطرح است، بطوريكه  شیمیائي اهگ ناز كومبوچاموضوع حاوي الكل بودن كومبوچا كنند، لذا در متون غربي و ترجمه شده درباره 

 بسا موجب ايھام و ابھام بشود، كه با شرحي كه فوقا مطرح شد، موضوع از ديدگاه اسـالمي مـورد    هچبراى شخص غیر مطلع     
  .بررسي كامل قرار گرفت

بـستگي بـه میـزان دمـا و مقـدار      مختلف بوده و  كومبوچاحاصله در فرآيند تھیه نوشیدني      مقدار الكل   : اھي عمومي گجھت آ  -٣
 روز داراي يـك درصـد الكـل    ١٤ گرم، شـربت بعـد از   ٥٠با مصرف حداقل شكر يعني    . داردو مدت زمان فرآوري     شكر مصرف شده    
شربت ممكن است )  گرم١٥٠(مصرف مقدار بیشتر شكر .  درصد افزايش خواھد يافت٣ روز اين مقدار به   ٢١خواھد بود و بعد از      

با مصرف . در ھمان حال ممكن است شربت بسیار ترش شده و قابل خوردن نباشد.  درصد الكل داشته باشد    ٢ روز تا    ١٤بعد از   
 روز مـي تـوان گفـت كـه     ١٠ تـا  ٥ھر لیتر است و دوره تخمیـر   گرم براي ٨٠ قاشق غذاخوري كه معادل ٦مقدار الزم شكر يعني    

كـه در بـسیاري از محـصوالت    ) الكـل (مصرف فراورده ھاى حاوي اين مقدار قند تجزيـه شـده   . میزان الكل تقريبًا ناچیز خواھد بود    
در مواردي كـه  راين بنابطبیعي نیز يافت مي شود، طبق منابع طبي كھن و تحقیقات طب جديد بالاشكال بلكه مفید مي باشد،   

 و ھمـانطور كـه   . نیز داداينھارا به  كومبوچامي توان شربت داده مي شود مانند كودكان و بیماران؛ برھیز الكل  شیمیائياه  گناز  
مست كننده نیوده بلكه ) به ھیج مقدار(نه تنھا  كومبوچاذشته اين سري مرسوالت مفصال مطرح شد؛ نوشیدني گدر بخشھاى 

 . معتادان الكل نیز مفید بوده و اثر مستي زدايي آن بسیار عجیب و معروف استجھت اصالح حال
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ع  و اا ورده  ی   ا  وچا       و
   :محصوالت كومبوچا

 مطــرح كومبوچـا ي در رابطــه بـا  نگونـا گوفـراورده ھـاي   
ودر پـ  ؛كومبوچـا  قـارج  كومبوچا؛مانند نوشیدني   است؛  
 چ؛ عــصاره قــار  كومبوچــاچكــرم قــار كومبوچــا؛  چقــار
؛ كومبوچـا ؛ سـركه    كومبوچـا ؛ قطـره و عـصاره       مبوچاكو
   ....كومبوچا.... و

   :نوشیدني كومبوچا
ذشته به تفصیل بـا آن آشـنا شـديد؛    گنج مرسوله پدر  

 آقاي به نظر: نكته اى كه اينجا مي توانیم اضافه كنیم       
، تھیه كومبوچايكي از پیشكسوتان مصرف خوزه پركو،  

 به چاي سیاه  از چاي سبز، نسبتنوشیدني كومبوچا
   .از ارزش درماني بیشتري برخوردار است

   :قطره كومبوچا
 درمـان سـرطان   دكتر اسكلنر محدوده كاري خود را بـر         

 . را در ايــن برنامــه گنجانــد   كومبوچــا متمركــز كــرد و   
روشھاي درماني او چنـدان بـا توفیـق ھمـراه بـود كـه               

  . بیشتر پزشكان به پیروي از او پرداختند

 كومبوچـا ني به نام او، شـربت و قطـره   امروزه يك كمپا 
 بـراي  كومبوچـا زمـاني كـه اسـتفاده از       . تولید مي كند  

ورونیكا كارسـتنز،   درمان بیماران سرطاني توسط دكتر      
ھمسر رئیس جمھور اسبق آلمان علني شد، شربت         

.  پرطرفداري درآمدداروي شفابخشياد شده به صورت 
 عنــوان  را بــهكومبوچــادكتـر اســكلنر و دكتــر كارســتنز  

مكملي بر ساير درمانھا به بیماران سرطاني خود توصیه مـي      
 .كردند

   :كومبوچال
 دو ١٩٢٠خر دھه ادر او: راي مبتاليان به ديابت و ھنگام سفرب

 را بـه صـورت    كومبوچامحقق به نامھاي ويچفسكي و ھرمن،       
ھدف از اين كار، تھیه محصولي خـالص بـا     . عصاره تھیه كردند  
اين محصول تحت عنوان  . جام تحقیقات بود  غلظت زياد براي ان   

 ايكومبوچـ  تمـام مـوادي را كـه در    الكومبوچ يا  كومبوچاقطره  
از آمار به دست آمده از مركـز    . معمولي وجود داشت، دارا بود    

طبي پراگ چنین بر مي آيد كه آزمايشھاي انجام شده نشان  
 در پیشگیري از پیري و گرفتگـي  كومبوچامي دھد كه مصرف     

 .ا بسیار مؤثر بوده استسرخرگھ

   : كومبوچاعصاره
، بـراي اولـین بـار توسـط محقـق           كومبوچانظريه فشردن قارچ    

محـصول بدسـت آمـده    . سرشناس، دكتر اسكلنر مطـرح شـد   
 ١٠ به ١نشان دھنده درجه رقیق كردن  (D1ي  كومبوچاقطره  
.  نیز عرضـه شـد  كومبوچاعالوه بر آن، تنتور  . نام گرفت ) است

طره براي درمـان امـراض موجـب شـھرت دكتـر      بھره گیري از ق 
  . اسكلنر تا سالھا بعد از مرگ او شد

 را قطـع كننـد مـي        كومبوچـا كساني كه نمي خواھند مصرف      
توانند به ھنگام سفر عصاره آن را كه قابـل حمـل اسـت بكـار                 

 در كاھش عوارض ناشي از كومبوچاگفته مي شود كه . ببرند
. د، بي تـأثیر نیـست  مسافرت كه خیلي ھا دچار آن مي شون       

 از تمـام خـواص شـربت بـا میـزان           كومبوچـا قطره و يـا عـصاره       
 تـا  ١٥طريقه مصرف آن بـه صـورت    . غلظت باال برخوردار است   

  .  قطره در مقداري آب تا سه بار در روز توصیه مي شود٢٠
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افراد استفاده از قطـره بیـشتر توصـیه    براي اين .  براي مبتاليان به ديابت از اھمیت زيادي برخوردار است        كومبوچاقطره و عصاره    
مي شود زيرا با توجه به تغییر میزان شكر در كشتھاي خانگي بھتر است آنھا از انواع ترش تر شربت و يا كشتھاي طوالني تر از 

  .معمول استفاده كنند
  

  : سركه كومبوچا
در . موش كرده و تا چند ھفته آن را باز نكرده اند وجود يكي از ظروف را فراكومبوچابسیار اتفاق افتاده است كه پرورش دھندگان 

مـي تـوان آن را بـراي شـستن     .  تبديل به سركه مي شود و مانند ھر سركه ديگري قابل اسـتفاده اسـت   كومبوچاچنین حالتي   
  .قارچھاي كپك زده و يا تقويت شربتي كه كامًال تخمیر نشده است، بكار برد

  : قارج كومبوچا
   :ن در مرسوالت قبلي مطالب متعددي نوشتیم در اينجا برخي نكات را تكمیل مي كتیمدرباره برخي از خواص آ

چندان ! قارچ چیزي لزج و به سفتي چرم است.  اين پرسش، بارھا و بارھا مطرح شده استآيا مي توان خود قارچ را خورد؟
ك مورد پروفسور لیندنر، محقق آلماني در مورد تنھا در يبلكه . ھیچ ضرري نداردنیز خوردن آن   ولي  . اشتھا آور به نظر نمي رسد     

خـود قـارچ   . خوردن قارچ مي گويد كه چون توده لزج به آساني از ديواره روده بزرگ عبور مي كند در درمـان يبوسـت مـؤثر اسـت         
   .داراي ھمان خواص شربت است و البته به صورت غلیظتر

  : عصاره قارج كومبوچا
اگر عصاره .  فروش گذاشت فروشگاھھايي كه مواد غذايي بھداشتي مي فروشند به معرضمي توان عصاره قارچ را گرفت، و در

 آن را به عنوان دارو مي توان بكار برد پس چرا كسي نتواند در صورت تمايل خود قارچ را میل كند؟ 

   :مرھم يا كرم كومبوچا
در برزيل اين شبكه سلولزي را  ابتدا . اي مي باشدمنظور از قارچ شبكه سلولوزي ژالتین مانندي به رنگ زرد روشن شناور در چ

ن براي معالجه بیماريھاي پوستي به خصوص سوختگیھا و صدمات پوستي استفاده آسپس از . نرم كرده تا به صورت كرم در آيد
  . البته براي شفافیت و نرم كردن پوست صورت نیز استفاده مي شود. مي كنند
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وری    ید و   او وچا      س     ن چای ور    یا    و
  

 ھـداري گروش تھیـه و فـراوري و ن  بخـش   گذشته با تركیبات و خواص درماني اين اكسیر الھي آشنا شديم، در ايـن     بخشھايدر  
  .را معرفي مي نمائیم كومبوچا

 امتیازات و جاذبه ھاي تولید كومبوچا
ــااّولــــین جــــذابیت  -١  :كومبوچــ
ــیت گثیربخــشي شــ أت رف و خاص

ر سالمتي  د كومبوچاونه  گاكسیر
و تندرســتي انــسان؛ كــه ســبب  

 كومبوچـا عالقه و رغبت افراد بـه        
   .مي شود

ر گـ ديخـصوصیت مھـم     دّومین   -٢
ــا ــن اســت   كومبوچ ــهاي ــار:ك  چ ق
 احساس يك موجود زنده كومبوچا

را به اھل خانه مي دھد، ھمانند     
ــات خـــان  ي كـــه ســـبب  گحیوانـ

ي خانواده به آن و عالقه      گدلبست
د، به بـودن آن در خانـه مـي شـو          

ــا اينكــه    حــس عجیبــي اســت، ب
و باالتر  حضور آنھا را ندارد،     ظاھرا  
 بلكهزحمت آنھا را نداشته     از آن؛   
  .داردنیز ي فراوانبركات 

ــا جــــذابیت ســــّوم -٣  :كومبوچــ
ســــــھولت آســــــاني تھیــــــه و 

در خانــه بــا ھزينــه آن استحــصال 
ــدك   ــسیار ان ــي باشــد  ب ــنم  و اي

اقبـال و   ي  راباست  ري  گسبب دي 
ــا    ــانواده ھ ــه خ ــه داشــتن  توج ب

   .كومبوچا

ري گـ نكتـه دي ه اين امتیازات؛  ب -٤
 تولید مثل و  :بیافزائید، و آن  نیز  را  
سـت، كـه    اچكومبو چقاري  گزايند

 جديدي چدر ھر يكي دو ھفته قار
متولد شـده و توانـايي و ظرفیـت         

 خانه در   اچكومبو نوشیدنيتولید  
   .دوبرابر مي شود

  تھیه و فراوري كومبوچامقدمات
  

  ي مورد تھیهكومبوچایین مقدار تع: اّول
دارد، و اين مقدار نیز بـه مقـدار مـصرف و نیـاز      كومبوچادار مورد نظر شما در تھیه ي به مقگبست اچكومبوتھیه مواد براى فراوري   

  : فته و براساس آن مقدار نیازتان را محاسبه كنیدرگ نظر شما دارد، شما مي توانید اين قاعده كلي را در
بـراى ھـر فـرد بـالغ در شـرايط       كومبوچـا ابتداء به عنوان حافظ سالمتي مصرف شـده، حـداقل انـدازه مـصرف      مبوچاكواز آنجا كه    
 لیوان در ٣٠مي باشد، با احتساب سه وعده در روز و سي روز بودن ماه، جمعا  يك سوم لیوان در ھر وعده )سالمتي(معمولي 

ل يك لیتر حداقل ھفت لیتر و نیم در ماه براى ھر فرد نیاز است، در صورت  لیوان معاد٤ماه براى ھر فرد بالغ، كه با احتساب ھر       
)  سال١٥ تا ٥(رفته شود، افراد نابالغ گ بايد در نظر  لیتر در ماه١١ھر فرد حدودا براى ) نیم لیوان( اچكومبومصرف اندازه معمولي 

در ھر وعده افزوده مي شود، بـا ايـن قاعـده مـي     نصف مقدار بالغ مصرف مي كنند، در صورت عروض بیماري مصرف تا يك لیوان   
  . اساس آن مواد الزم را تھیه نمائید براى خود و خانواده را برآورد كرده و بر اچكومبوتوانید مقدار مورد نظر مصرف 
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  كومبوچا براى فراوري مواد و مقدار الزم :دّوم
v  مواد اولیه زير الزم استاچمبووکبراى تھیه ھر لیتر نوشیدني :  

را آب  كومبوچــا ايــه پ از آنجــا كــه حجــم اصــلي مــاده : آب خــالص فاقــد كلــر-١
تشكیل مي دھـد، مقـداري از آب بكـاربرده شـده در مرحلـه جوشـاندن كـم مـي               

گردد، با توجه به ايـن    تبخیر مي  در صد٢٥حدود  ھم  تخمیر  طول فرايند   در  شود،  
  .كنیدمورد نظر حجم آب برداشتي را تنظیم  يكومبوچانكات و مقدار 

در برخـي   .گـرم شـكر سـفید    ١٥٠ تـا  ٨٠بـه ازاي ھـر لیتـر آب    : شكر سـفید  -٢
مطرح است، ولى نوعا تأكید بر بكاربردن شكر زيني شكر قھوه اى نیز گروشھا جاي

 كومبوچا نوشیدني كر بكاربرده شده جزو تركیباتسفید شده است، از آنجا كه ش
شده تـا توانـائي عملیـات فـراوري      اضافه   چنخواھد بود، و تنھا به عنوان غذاي قار       

اي چـ را داشته باشد، و اين شكر بطور كامل استحاله و تبديل به سركه      كومبوچا
 بـراى اسـتفاده بیمـاران ديـابتي        ضـرري  چمي شود، لذا بكاربردن شكر سفید ھی      

 كه بنا بر اجتنـاب از شـكر سـفید    اكزيستانيپبا برنامه غذايي    منافاتي  نداشته و   
   .داردنداشته؛ 

. در نزد آگاھان در امور تغذيه و بھداشت، مصرف شكر ھمچنان مايه نگراني است
ايـن شـكر در   . اما، واقعیت اين است كه قارچ براي ادامه زندگي نیاز به شكر دارد     

قارچ ما، با شـكر مـصنوعي از   . خالل تخمیر به اجزاي بي خطري تبديل مي شود      
زيانبـار باشـد و بـه مـرگ     مصرف عسل نیز مـي توانـد   . گرسنگي تلف خواھد شد  

به ھمـین دلیـل اسـت كـه     .  شكر براي تغذيه قارچ ضروري است.قارچ منجر شود  
بعد از كامل شدن جريان تخمیر، میزان شكر در طعم شربت حاصـل از آن تغییـري     

 ٢٠٠ تـا  ٥٠مقدار مناسب شكر در دستورالعملھاي مختلـف بـین          . ايجاد نمي كند  
مقـدار  . بكار بريـد، قـارچ گرسـنه خواھـد مانـد       گرم   ٥٠چنانچه كمتر از    . گرم است 

 گرم نیز به آن معناست كـه مقـدار شـكر بـاقي مانـده بعـد از تخمیـر           ٢٠٠بیش از   
بسیار زياد خواھد بود كه براي افراد ديابتي و كـساني كـه سـرطان و يـا بیمـاري               

 .ھاي روده اي و شكمي دارند، زيانبار است

چنانچـه بخواھیـد    ؟  عسل به جاي شكر   
ــد،   اكومبوچــ ــا عــسل درســت كنی ــك را ب ي

ــار   ــدار ك ــدهچیپمق ــه و  ی ــر شــده، و تجرب  ت
ــا ايــن حــال   مراقبــت بیــشتري الزم دارد، ب
ــسك نمــي باشــد، در صــورت    خــالي از ري

 درجـه  ٢٨دمـاي   بـا عـسل      كومبوچـا تولید  
بـه ھمـین    . سانتیگراد بـسیار مھـم اسـت      

دلیل اسـت كـه آزمـايش در كوئینزلنـد كـه           
یـز بـوده   منطقه اي گرم اسـت موفقیـت آم   

مقدار عسلي كه بايد بكار برد نبايد   . است
 قاشق غذا خوري براي ھـر لیتـر   ٤كمتر از  
ــد   . آب باشــد ــانم جــي جــي از كوئینزلن خ

روش بسیار سـاده اي ابـداع كـرده و آن را      
 و يك ھفتـه  در نتیجه قارچ يك ھفته با عسل. او يك بار در میان، عسل و شكر بكار مي برد. براي مدت طوالني ادامه داده است  

بنابراين او ھمیشه كشتي با عسل دارد كه با كشت معمولي مخلوط شده و نوشابه اي با طعم فوق . با شكر تخمیر مي شود  
تنھا مسئله اي كه براي من : آقاي بیل كوريگان از كوئینزلند درباره تجربیاتش با عسل چنین مي نويسد .العاده تولید كرده است

در مناطق سـردتر، بھتـر اسـت ھنگـام     .  در ماھھاي سردتر سال مي تواند مسئله آفرين باشدمطرح است، مشكل دماست كه  
من ھمیـشه چـاي سـبز و بعـضي گیاھـان       .با عسل از ظروف مخصوص كه دما را كنترل مي كنند، استفاده كرد  كومبوچاكشت  

دلـیلش ايـن اسـت كـه     . اضافه مي كنموقتي ولرم شد، عسل را به آن . دارويي را جداگانه دم مي كنم و مي گذارم خنك شود 
 . ھیچ آنزيمي نسبت به گرما بي تفاوت نیست

يـك قاشـق   يـك عـدد چـاي كیـسه اي يـا       كـرم معـادل   ٥ تا ٣لیتر آب  به ازاي ھر :گ عطر يا رنچاي سیاه بدون افزودني    -٣
یريھا گاندازه   كه درع قاشق نورھ)  كرم براى سه لیتر  ١٥= ولي قاشق غذاخوري    (قاشق مرباخوري ايراني    = غربي  ايخوري  چ
اي سـبز اسـتفاده نمـود، فقـط     چـ اي سیاه مي تـوان از  چبجاي .  سر خالي و صاف باشد نه سربر فته مي شود منظور قاشق    گ

اي چـ ولي با ايـن حـال بكـاربردن      بوده، اي سیاهچاي سبز طبیعي تر و بكرتر از چند چتر مي شود، ھر     گكمبوجاي حاصله كمرن  
اين ست، سیاه اتفاق افتاده ااي چ سبز به ياچ اين بخاطر فرايند تخمیري است كه قبال در عملیات فراوري ، وسیاه ترجیح دارد
  .مي نمايدكمك  كومبوچابخشیدن فراوري نوشیدني عمق در  كومبوچا چتخمیر قبلي به قار

الزم را پیدا كرديد، گیاھان ديگر را از چاي سیاه يا سبز استفاده كنید، و وقتي تجربه فقط  كه براي شروع كار   شودتوصیه مي    *
  .يدبربكار بخواستید  رگا
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لیتـر   به ازاي ھـر    : سركه - كومبوچامايه   -٤
كـه قـبال    كومبوچا از نوشیدني يك استكان  ؛آب

بكـار مـي   به عنوان مايـه و اسـتارتر    تھیه شده   
 كومبوچادر صورت عدم دسترسي به مايه  ،رود

عــي  از ســركه طبی بــه ھمــان انــدازهمــي تــوان
: در برخي توصیه ھا آمده است .استفاده نمود 

در  كومبوچــا نوشــیدنيبــراي بــار اول كــه تنھــا 
،  تا به عنوان استارتر بكـار بريـد   دسترس نداريد 

در دفعـات بعـد    ولـي   . اسـتفاده شـود   سركه  از  
 كومبوچامايه ھمان  تنھا  سركه را حذف كنید و      

عالوه بر مايـه    در برخي از روشھا      .بكار ببريد را  
 قاشق غـذاخوري سـركه    يك  ھمواره  ؛  مبوچاكو

افـزوده مـي    ) به ازاي ھـر لیتـر آب      ( نیز طبیعي
 گ به سفیدشدن رنـ    ير تمايل گخصوصا ا شود،  
استفاده از ھر نوع سـركه طبیعـي   د،  باش چقار

اشكالي نداشته ولى در برخي روشھا توصـیه       
در انتخاب سـركه  به سركه سیب شده است،  

 اسـتفاده  تنھا از سـركه طبیعـي  كه  دقت شود   
 وجه از سركه صنعتي و سفید چھیشود، و به 
  . رددگاستفاده ن

 موجـود در   به ازاي ھر لیتر   :قارچ كومبوچا  -٥
 قـارج   مربـع  سـانتیمتر ١٠ تا  ٥  اقال شیشه بايد 

 البته قارج بـسیار زيـاد       . داشته باشیم  مبوچاكو
 . مي شودكومبوچاھم موجب زود ترش شدن      

 جدا مي شـود،    گاھي قارچ بچه اي كه از مادر      
داراي سوراخي است كه توسـط حبـاب ھـوا و         

ــارگي ايجــاد شــده اســت  ــا پ ــز  . ي ــارچ نی ايــن ق
بھتـرين نـوع قـارچ       .بدرستي عمل خواھد كـرد    

ــک  ــز و ي دســت  کومبوجــا روشــن، شــفاف، تمی
دقت شود اين قارج سالم بوده و به         .باشد  مى

آيـا   نزده و فاسد نـشده باشـد،         كپكھیج وجه   
خیـر؛ مـادام   اھمیـت دارد؟  اندازه و شكل قـارچ      

كه قارچ از يك مادر سالم به وجود بیايـد، ھـیچ           
وقتي با قارچ زنده سـر و     . مشكلي وجود ندارد  

كـار داريـم، ھـر اشـتباھي مـي توانـد زيانبــار و       
چنانچه تنظیم دما بدرستي . حتي مھلك باشد

انجام نگیرد و يا مايع طوالني تر از حـد معمـول        
ت بـیش از حـد      نگھداري شود، قارچ ممكن اس    

در چنین وضعیتي قارچ را با آب لیمو        . لزج شود 
ــددًا از آن    ــشويید و مجـ ــور بـ ــركه انگـ ــا سـ و يـ

چنانچه ضروري نباشد، قـارچ     . استفاده كنید 
 ٥ھمیشه سر ظرف را به انـدازه      . را نشويید 

ھـداري  گدر بخـش ن . سانتیمتر خالي بگذاريد  
در اين باره بیشتر شرح داده شـده         كومبوچا
  .است

 چ اضافي براي مواقع اضطراريقار
ــارچ  ــده   كومبوچــاق ــز ماننــد ھــر موجــود زن نی

. ديگري مي تواند در معرض خطـر قـرار گیـرد    
ھمیشه يك قارچ در يخچال داشته باشید تـا    
در چنین موردي بتوانید كشت قارچ را ادامـه         

قارچ را در شیـشه اي بگذاريـد و روي         . دھید
 ومبوچاك لیتر شربت  يك چھارم آن را تقريبًا با   

. بپوشـــانید و در شیـــشه را محكـــم ببنديـــد
 ٦ تا ٣شربت بتدريج ترش مي شود و بعد از 

مـاه بـه صـورت سـركه اسـتفاده مـي كنیــد،       
متوجه خواھید شد كه عمل تخمیر سـريعتر        
صورت مي گیرد و اليه جديد زودتر از معمـول   

 .روي قارچ تشكیل مي شود
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  كومبوچا ابزار مورد نیاز در فراوري :سوم
اولـین   : جوشـیدن آب   ظرف -١

 جوشـاندن   كومبوچاقدم در تولید    
امــر ظــرف مناســبي ايــن بـراى  و 

ــت،   ؛مناســبترين ظــرف الزم اس
ــ ــنگي  گديـ ــابقه  (سـ ــدون سـ بـ

قابلمـه ھـاي    و  ) ربيچمصرف در   
است، امـا ظـروف فلـزي       سفالي

ــر اســت در مرحلــه  چھــر  نــد بھت
ن آب نیز استفاده نشود، جوشاند

ــى  ــروف  ول ــاربرد ظ ــا  ك ــسي ي م
ــت ــه   اسـ ــدني در مرحلـ ــا جـ یل يـ

 و قبـل    ؛جوشاندن آب به تنھـائي    
 در فراينـد تولیـد     ؛از تالقي با قارج   

ــا ــي    كومبوچ ــكالي ايجــاد نم اش
 قابلمــه ايــن حجــم ظرفیــت. كنــد
ئي كومبوچـا مقـدار   از   یشترببايد  

 ؛كــه مــي خواھیــد تھیــه كنیــد    
آب بدون كلر اين ظرف را با  .باشد
شسته و خوب خشك كـرده     قبال  

ــا   ــید ت ــرباش ــده  اث ــر نمان ي از كل
  . باشد

فالي ینـي يـا سـ   چر گااين قوري    :قوري براى دم كردن جاي     -٢
ر قوري لعابي؛ لعابش سـالم باشـد   گا باشد، بھتر است، یركسپيا  

 نـد در نوبـت آخـر اسـت، و    چنیز مانعي ندارد، اما قوري استیل ھـر       
تالقـي   چقـار با و  اي استفاده شده چدم كردن    فقط در مرحله     جون

در فراينـد  استفاده از قوري استیل ھم اشـكالي نـدارد، و           لذا  ندارد  
 بـا آب بـدون   نیزرا قوري اين . لي ايجاد نمي كند  خال ا كومبوچاتولید  

شسته و خوب خشك كرده باشید تـا اثـري از كلـر نمانـده      قبال  كلر  
 البته داشتن قوري الزامي نیست و مـي تـوان در ھـر ظـرف          .باشد

ذاريد، و گاي را در كیسه نخي بچينكه ر انجام شود، يا اگمناسب دي
و بعـد از مـدت الزم   . بیاندازيـد درب آنرا بسته و در قابلمه آب جوش        

  .بیاوريداز ظرف آب جوش بیرون كیسه را 

اي دم چـ اي از چـ براى جـدا كـردن تفالـه         :صافي جاي  -٣
 هچ اين صافي بھتر است بار    شده، به يك صافي نیاز است،     

ت اسـتفاده  الستیكي اسپريش كه تواى باشد، و از صافي   
تماس با با مراعات عدم ( صافي فلزي البته بكاربردننشود، 

 اخاللــي كومبوچـا  اشـكالي نـدارد، و در فراينــد تولیـد    )چقـار 
قــبال  نیــز بــا آب بــدون كلــر صــافي راايــن . ايجــاد نمــي كنــد

شسته و خوب خشك كرده باشـید تـا اثـري از كلـر نمانـده              
ر گــاي كیـسه اى؛ دي چــده از  البتـه در صــورت اسـتفا  .باشـد 

اي در يك چذاردن گبا نین چ ھم.نیازي به صافي نخواھد بود 
   .ر نیازي به صافي نمي باشدگكیسه نخي دي

 ظـرف   كومبوچـا بـراي تھیـه      :كومبوچـا ظرف تولید    -٤
 .اسـت الزم چینـي،  يا شیشه اي، سفالي لعاب دار، يا   

 يفلـز  وجـه نمـي شـود ايـن ظـرف            چبـه ھـی   دقت كنید   
باشــد، ..) وفــوالد دن مــس اســتیل چــیــوم آھــن آلومین(
 پالستیكي استفاده كنید، براي      از ظروف  نین نبايد چھم

  وسـیعتر   ايـن ظـرف    رشد سـريعتر قـارچ، ھرچـه سـطح        
  يا ظروف سفالي   ھا بنابراين، شیشه .  بھتر است  دباش

 .كم ارتفاع با قطر زياد و دھانـه گـشاد بـسیار مناسـبند            
 لعـاب داري كـه      بھترين ظرف براى تولیـد ظـروف سـفال        

مانع رسیدن نـور   ھم ونچ خصوصا در تولید با ظرفیت باال؛     مي باشد، است؛  داراي شیر   
و بـا  آسان و راحت بـوده،  ي تولید شده كومبوچابه داخل ظرف بوده و ھم براى برداشت  

 نجپـ ، در صـورت اسـتفاده از ايـن ظـروف دقـت كنیـد كـه شـیر آن اقـال                  شیر تخلیه شـده   
داشـته   كومبوچـا رد كف ظرف باشد، تا فضايي براى ته نشین شدن لِـ     سانتیمتر باالتر از    

  .باشد، و راه شیر بسته نشود
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وبي باشد، تا در مرحله آخر مـشكلي   چ بھتر است كه مالقه      :نمالقه براى ھمزد   -٥
ر فقط در مرحله جوشـاندن آب بـه تنھـائي و    گ نداشته باشد، ولى اچاز نظر تماس با قار   
.  اشكالي ايجـاد نمـي كنـد   كومبوچا استفاده شود، در فرايند تولید      چقبل از تالقي با قار    

 كلر قبال شسته و خوب خشك كرده باشید تا اثري از كلر نمانده اين مالقه را با آب بدون
  .باشد

 وشـاندن پ بـراى  :وشپسر -٦
) كومبوچـا تولید (ظرف ھر  درب  

كـه   اسـت،  وشـي پسرنیاز بـه    
ضمن ورود راحت ھوا به ظرف؛   

ــانع ورو ــز  دم ــشرات ري ــم  ح ھ
ه چــارپاز وش پايــن سـر . باشـد 

ــ نبـــه پبــا جــنس   اي    كتـــاناي
  .انتخاب شود

 بـراى  :كش يا نـخ محكـم      -٧
 حلقـه كـش السـتیكي يـا ريـسمان       نیاز به يـك ؛ظرفھر محكم نكھداشتن سربوش بر   

  .مي باشدمحكم 
  
شاد باشــد، گــبــسیار ھــداري گدر صــورتیكه دھانــه ظــرف ن :ربوشھدارنــده ســگن -٨
متمايـل  به داخـل ظـرف   اي ه چوش بارپیريد تا سرگوش درنظر بپى براى سر ادارنده  ھگن

ماننـد  (یدن دو باريكه مقـوا و نـصب ضـربدري آن      چھدارنده را مي توانید با      گنشود، اين ن  
   .ه نمائیدتھی )تصوير روبرو

  
 

  كومبوچا  و مناسب براى فراوريشرايط الزم: مھارچ
حالت و شرايط مثبت يا منفي روحي رواني بلكه جسمي تھیـه   : كنندهروحي رواني تھیهجسمي شرايط خوب بودن   -١

آن در معالجه بیماريھا و حفظ سالمتي و افزايش نشاط و شادابي تـن و روان؛  و میزان تأثیر ) كومبوچا(در كیفیت محصول كننده؛  
مي شود، و بطور خالصه توصیه مي ذكر  كومبوچامطلبي است كه مكررا تجربه شده؛ آنقدر كه جزو شرايط مؤكد تولید و فراوري 

زارشي گشود كه تھیه كننده و مباشر تولید از اقدام به آن در شرايط منفي جسمي روحي و رواني اجتناب كند، به عنوان نمونه 
  :را در اينجا نقل مي كنیم كومبوچاان حرفه اى گ از تجربه مكرر يكي از تولیدكنند

ام به این  ھاى که روى شعور و انرژى قارچ کومبوجا انجام داده تحقیقات و بررسى :ويدگمي  كومبوچا  يك تولیدكننده حرفه اى     * 
   :باشد از لحاظ شعور و انرژى بسیار حساس مى كومبوچاام که این قارچ  نتیجه رسیده

ت ھـاى مـن کپـک زد، در طـول مـد      کـشیدم ديـدم كـه تمـامى قـارچ       یکبار که خیلى سخت بیمار شده بودم و خیلى زجـر مـى             *
. زد را درست کردم ولى بعد از چند روز؛ علیرغم شرایط مناسـب رشـد، ولـى قـارچ کپـک مـى       كومبوچاام چندین بار قارچ     بیمارى

گـاه    ام را باز یافتم دیگر ھیچ       وقتى که سالمتى  
   . کپک نزدیمكومبوچاقارچ 

ــى عــذاب      *  ــاظ روح ــم کــه از لح ــار ھ ــد ب چن
ام شدید بود،  کشیدم و خیلى فشار روحى مى
یم کپک زد و بعـد از برگـشتن بـه          كومبوچارچ  قا

گاه کپک نـزد و   ھیچ كومبوچاحالت عادی، قارچ   
   .ترین مخّمر را ھم برداشت کردمبھ
گیـریم   از آزمایشات و تحقیقات باال نتیجه مى  *

ماننـد بقیـه موجـودات عـالم         كومبوچـا که قارچ   
تأثیر قرار گرفتن قـارچ       تحت .انرژى و شعور دارد   

ــ   كومبوچــا ت داشــتن شــعور در قــارچ    بــه عل
و بـــسیار لطیـــف و حـــساس بـــودن  كومبوچـــا
ــارچ   آنــست، ــا شــعور ق ــد ب  اگــر شخــصى بتوان
قـارچ  . برقرار نماید مثبت  ى خود ارتباط    كومبوچا
ھــاى شــخص  ھــم نــسبت بــه انــرژى كومبوچــا
   .دھد العمل نشان مى عکس

ــه شــخص     *  ــود؛ ك ــي ش ــیه م ــن رو توص از اي
در حـاالت  متصدي تولیـد؛ در ايـام بیمـاري و يـا           

منفي رواني و روحي به اين امر اقدام نكرده و         
   .ننمايد كومبوچاشروع به تھیه 

وضعیت   ،ايام عادت ماھانه بھتر است كه در  *
 نیـز اقـدام بـه    حالـت خـشم و نفـرت      ، و   جنابت
  .دشون كومبوچاتھیه 
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یري شـده در سرتاسـر فراينـد تولیـد     گردر مـواد مـورد اسـتفاده و نیـز وسـايل بكـا      : اجتناب از كلر و ساير مواد شـیمیائي      -٢
آب پاكیزه  باشد، خالص و بدون مواد شیمیاييمورد استفاده بايد آب نبايد از كلر و ساير مواد شیمیائي استفاده شود،         كومبوچا

  . جريان نداردچنین آبي در لوله كشي شھرھا  هامروز. و تمیز و عاري از ھرگونه مواد شیمیايي الزمه سالمتي است

رغم آنچه كه اولیاي امر مي گويند، آبي كه از شیر آب مصرف به 
مي كنیم، ھنوز ھـم داراي ناخالـصي اسـت و آب مـصرفي مـا از       
كیفیتي كـه از جانـب كارشناسـان توصـیه مـي شـود، برخـوردار                

ند از قبیل كلـر و      ھستناين ناخالصیھا، موادي شیمیايي     . نیست
صرفي افـزوده مـي   سولفات آلومینیوم و فلوئور كه عمدًا به آب مـ  

ــف كــشھا،    . شــود ــل حــشره كــشھا، عل ــا از قبی ســاير افزودنیھ
كودھاي شیمیايي و فلزات در خاك نفوذ مي كنند و در اليه ھاي  

كلر براي از بین  .زيرين آن موجب فساد و آلودگي خاك مي شود       
بردن باكتريھـا، بخـصوص در شـھرھايي كـه شـبكه لولـه كـشي          

كـه البتـه ضـرر نزديـك را     . قديمي است، به آب افزوده مي شـود      
 سرطان را ببار مي آورد، در گممكن است دور كند ولى خطر بزر 

بايد از آب فاقـد كلـر اسـتفاده شـود، بخـاطر       كومبوچافرايند تھیه  
را از بـین   كومبوچا قارچ موجود در میلیونھا باكتري مفیداينكه كلر  

 و  خراب مي شود،قارچي نداده و   محصوليا  مي برد نتیجه اينكه     
ي مفیــد بــا آن ھمــه خــواص كومبوچــار گــ ديكــه محــصول آن آنيــا

بايد بـا آب فاقـد   از اين رو ، درماني و اكسیر سالمتي نخواھد بود  
، آب لوله كشي شھري تھیه شود مواد شیمیاييونه گو ھر كلر 

ي آب معــدني  در بطريھــاهچــشمه باشــد ماننــد آنچــنباشــد، آب 
از آب لولـه كـشي   بـراى كلـر زدايـي    به فروش مي رسـد،      معتبر  

 از شـركت معتبـر     اه تـصفیه مخـصوص    گشھر، مي توانید از دسـت     
و تـصفیه   كـه ) Filtre charbon activ(مجھز بـه فیلتركـربن فعـال    

   .استفاده كنیدرا تضمین مي كند ز كلر  ايگپااليند

v       اقـدامات زيـر    بـا   از راه فـوق؛     در صورت عدم دسترسـي
  :كنیدمي توانید آب لوله كشي شھر را كلرزدائي 

تـا   آب برداشـته شـود،   )قبـل از اضـافه نمـودن كلـر بـه آب شـھر      (افت كلر در ساعت  : اّول
باشد، از آنجا كه معموال در سـاعت مشخـصي كلـر بـه آب شـھر       را دارا    كلر   كمترين مقدار 

 آب گر كنید رنـ پھر بار كه لیواني از آب شھري كلر اضافه مي شود، و بعد از اضافه شدن      
 مي شود، اين عالمت وجود كلر در آب است، در ابتداي افزودن    گرنبراى لحظاتي شیري    

شیري رنگ شدن شديد بوده و به تدريج از شدتش كاسته مي كلر به آب شھر اين حالت 
شود، اگر لیواني از آب شھري پر كنید و در لحظه اول به ھیچ وجـه رنـگ شـیري نداشـته       

  .استبلكه زالل زالل بود، آنوقت براى برداشت آب مناسب 

سـاعت در   ٢٤بـه مـدت    آنرا  در ساعت افت كلر آب شھري؛      بعد از برداشت آب زالل    : دّوم
ر گا( ھداري كنید،گن از كلر از سطح آب باشد، گكه امكان خروج     )بدون لعاب  (ظرف سفالي 

در صورت عدم دسترسي بـه  )  ساعت بايد منتظر شويد٤٨ال يا ھواي سرد است    چدر يخ 
یني، چلعاب،  سفالي با(بالستیكي   ھر ظرف غیر آلومینیوم يا       ازمي توانید    ؛نین ظرفي چ

  . با اين روش كلر از آب خارج مي شود.استفاده كنید) دنيچمسي استیلي شیشه اى، 

بعـد از   .با اين روش بقاياي كلر نیز از آب زدوده مـي شـود       . دقیقه ١٠  مدت  آب به  جوشاندن :سّوم
  .بكاربريد كومبوچادر فرايند تھیه را مي توانید اين آب  رعايت نكات سه كانه

v  ،وقت به ارزش و اطمینان چند ھیچھر با رعايت اين سه نكته آب شما فاقد كلر خواھد بود
ه با ھمه اين اوصـاف گـاھي اوقـات    تالب. شمه بكر يا آب معدني معتبر يا آب مقطر نخواھد بود      چآب  

 قـارچ رشـد   ديكر را رعايت كـرده ولـي  يد نكات باز ھم نتیجه ندھد، اگر ديدفرايند تولید  ممكن است   
  . مناسب را نداشت، بدانید مشكل از آب است

v  فاقــد كلــر بــودن تــضمین شــده، ولــى  شــرط شمه طبیعــي؛ چــدر صــورت برداشــت از آب
یھـاي محـیط زيـستي و خـاك كـه شـھر و       گانه بابد معلـوم شـود، آلود      گسالمتي بھداشتي آب جدا   

در باالدسـت  خورده بودن آن يا وجـود سـكنه   تبودن و دسفراكرفته، و نیز باز  را دستروستاھاي دور 
عـواملي  يا مزارع كشاورزي و باغداري در باالدسـت و محـیط اطـراف آن مـي توانـد آنـرا بـه         شمه  چ

براى و ، ...شیمیائي و سموم دفع آفات و ون نشت فاضالبھا و كودچھمخطرناكتر از كلر آلوده كند،      
   . شدصیه توبر آب معدني معتبود كه  مشكالتھمین 

v       آب معـدني  و ارزان بودن و اھمیت نقش آب در تھیه آن؛   كومبوچابا توجه به ارزش درماني
از آب لولـه كـشي شـھر    ريـسك نمـوده و   دلیلـي نـدارد كـه    )  تومـان ٢٠٠بطري يك و نیم لیتري      (

 را از لورپآب معدني و با بررسیھاى انجام شده از بازار انواع آب معدني ايران، فعال   .استفاده كنید 
ي نبـوده و در صـورت افـت    گ ايـن نظريـه ھمیـش   .حصوالت مشابه بكرتر و خالصتر يافته ايم      مر  گدي

  .معرفي خواھد شدبجاي اين محصول  تغییر كرده؛ و محصول بھتر ؛عرضه محصول بھتركیفیت يا 
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آب و شـكر و  ( يـا محلـولي   چبـا قـار   فلزانواع ماس ھر كونه تاز بايد كومبوچا و فراوري ريان تخمیر در ج : از تماس فلز   پرھیز  -٣
 يا محلولي چ قارظرفي كهفلذا . گردد مىكومبوچا زيرا باعث خرابى و کپک زدن قارچ شود، پرھیز  ،   در آن قرار دارد    چكه قار ) اىچ

 از نبايـد استفاده مي شود ھیجكدام كومبوچا  صافي كه در فراوري ون قاشق و مالقه و كفَكیر و   چيا وسائلي   آنست   در   چكه قار 
متصدي فراوري كه با دست خـود امكـان   باشد، حتى ر؛ گھر فلز دي... دن يا مس وچيا فوالد يا آھن يا     استیل  يا   آلومینیوم   جنس

 بايد ؛ از شروع به عملیات فراوري و قبلشتر يا حلقه يا شیئي فلزي باشد،گتماس با قارج يا محلول را داشته نبايد در دستش ان
كه در آب مورد استفاده دم مي اي  چاي کیسهحتى دقت شود كه در صورت استفاده از ن آورده باشد،  آنھا را از دست خود بیرو     

  .منگنه فلزي نداشته باشد بكار مي رود؛ چھداري قارگاي حاصله در محلول نچكشد، و 

،  آن مواظبـت شـود  ھداري قارج امتنـاع و بـر  گبه محلول ن )مگس سركه ( حشرات   ناز راه يافت   : حشرات ارتباطمواظبت از     -٤
ھـواي  بـه راحتـي   ضمن اينكه و با كش محكم كنید تا . بپوشانیدنبه اى پكتاني يا ه چارپدر ظرف را با   كه  الزم است   براى ھمین   

 . و تخم ريزي نكنندهدحشرات داخل ظرف نشظرف برسد، ھمینطور كافي به داخل 

، در ادامه  باشدداشتهي نگدك زپونه كگ چ ھیو؛  بودهمال سالم كاچقاركه عالوه بر انتخاب اولیه  :چمراقبت از سالمت قار  -٥
ھم مخمر و ھم (کپک زد حتمًا آن را دور بريزيد و از آن استفاده نکنید كومبوچا اگر روى قارچ  ، نزندکپک چنیز مواظبت شود كه قار

درون ظـرف  كومبوچـا  چقدر که قارچ  ھر. باشد اى مى باشد و احتمال مسمويت روده زيرا براى روده مضر مى   ). كومبوچاخود قارچ   
تـر   باشد که از ھمه جوان قارچ زيرين مىكومبوچا بھترين نوع قارچ   .گردد  تر مى   محتوى چاى شیرين بیشتر بماند عرض آن کلفت       

  .باشد مى

مـي باشـد،    ن سمي كشنده بـراي قـارچ  محل فرآوري نبايد آلوده بوده بلكه بايد پاک و تمیز باشد، نیكوتی   ھواي  : اكپھواي   -٦
دود . قارچ نمي تواند دود توتـون را تحمـل كنـد   . گردد مى كومبوچا باعث از بین رفتن قارچ بوده ودود سیگار براي آن بسیار زيانبار    
 ژگارادر  كومبوچاقارچ ي ارھدگمحل فراوري يا نگر را دارد، انتیجه دود ماشین و موتور نیز ھمین . توتون باعث مرگ قارچ مي شود

چنانچـه گـاھي دودي از   آسیب مي بیند، امـا   كومبوچاقارچ ا محلي كه دود تجمع مي كند باشد، ياري گقامت افراد سیيا محل ا  
بوي دود مي گیرد و حتي تا نوشیدني البته در اين حالت . ، صدمه چنداني به قارچ نمي زندبیرون بیايد ه ودرنشت كلوله بخاري 

چونکه . باشد قارچ را نگھدارى نکنید نین در آشپزخانه که بخارات چربى در ھوا مىچمھ. چند نوبت بعد نیز اين بو باقي مي ماند
 .گردد مىكومبوچا گیرد و از رشد قارچ جلوگیرى کرده و باعث کپک زدن و خراب شدن قارچ  يک اليه چربى روى قارچ مى

از ايـن   . بايـد ھـواي كـافي بـه آن برسـد     ؛چاكومبوبراى ادامه حیات قارج و رشد و فعالیت الزم آن جھت تولید      : ھواي كافي  -٧
تر از ظـروف دھـان    مناسبكومبوچا براى کشت قارچ باشد، عمق   دھان گشاد و کميظرف رگ ا كومبوچاروست كه ظرف فراوري 

ش روي آن را بپوشـانید و بـا كـ   نبـه اى  پ ولـي بـا پارچـه اي    ،نبنديدبا دربھاى بدون منفذ را ھداري گظرف ن ،  باشد  تنگ و بلند مى   
 برا در قفسه گرم نگھداري مي كنید در كومبوچا چنانچه . برسدچ، و به قاروارد ظرف گرددبه راحتى که ھوا طوري . محكم كنید

بدون وجود اكسیژن، در جريان تخمیر، قارچ فعـالیتي نخواھـد داشـت و    . را كمي باز بگذاريد تا ھوا جريان داشته باشدقفسه آن  
 .خواھد شدو فاسد شدن قارج و محلول كپك شرايط نامساعد منجر به تشكیل 
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. گراد باشد انتى درجه س٣٠ الى٢١بايد  كومبوچادرجه حرارت محیط کشت قارچ  : كومبوچامناسب فراوريالزم و  دماي -٨
تـر از   گردد و برعکس اگـر ھـواى محـیط گـرم     کم يا متوقف مى كومبوچا باشد رشد قارچ     مذكورزيرا اگر ھواى محیط سردتر از حد        

گـردد و   آيد که خیلى ترش مى صورت سرکه درمى به كومبوچاتر و معموًال مخمر قارچ    سريع كومبوچا باشد رشد قارچ     رجه مزبور د
) نـه بـاال نـه بـائین    ( طبقه میـاني  .)شود صورت گرد نرم و معموًال سفید يا سبز مى   کپک به (زند    روى قارچ کپک مى   نیز  در نھايت   

 .تكمدھاى آشبزخانه جاي مناسبي اس

ــور  -٩ ــر  : دوري از نـ ــان تخمیـ در جريـ
بلكـه نـور مـي    . احتیاجي به نور نیـست    

ثابـت  . تواند موجب تأخیر در تخمیر شود    
ــك      ــاي ت ــواع قارچھ ــه ان ــده اســت ك ش
ــا،   ــود در كومبوچـ ــلولي و ذرات موجـ سـ
نسبت به نور خورشید و پرتـو فـرابنفش      
حساسند؛ بنا براين حتمًا آن را در محـل   

  .تاريك نگه داريد

ظرفھـاى   :مكان و وضعیت ثابت     -١٠
در طـول فراينـد تخمیـر      كومبوچـا فراوري  

 ثابت و استواري بوده و در يبايد در محل
ــند،     ــرزش نباشـ ــا لـ ــت يـ ــرض حركـ معـ

آن در ايـن مـدت     ھمجنین از به ھم زدن      
  . خودداري كنید

ھمــانطور : مثبــتآرام و فــضاي   -١١
كــه جــزو شــرايط تھیــه كننــده و مباشــر 

حل تخمیر محیطـي    فراوري بیان شد، م   
ــضايي ــت آرام و در فــ ــالي از مثبــ  و خــ

جنجال و دركیريھاى و احساسات منفي 
ــه    ــودن فــضاي منفــي ب باشــد، حــاكم ب

  .فرايند تولید آسیب مي رساند

را دور از چشم     كومبوچاپرورش  در روسیه و لھستان      :دور از جشم كودكان     -١٢
ه را ببینند، اين نكتـه را بـراى    و آنھا اجازه ندارند درون خمر      بچه ھا انجام مي دھند،    

حفاظت و اثربخشي كامل قارج رعايت مي كنند، اين امر يك سـنت ديرينـه معمـول            
آنھاست؛ ھر چند راز واقعي آن مشخص نشده است، البته برخي نويسندگان آنـرا              

قارچ منظـره چـشم انـدازي نـدارد و ممكـن اسـت       : به اين جھت نسبت داده اند كه    
اگر واقعیـت داشـت، كـه    اين احتمال صحیح نبوده و    !!! شودباعث دلزدگي بچه ھا ب    

 و بايـد  ،ھمینطـور اسـت  نیز اختصاصي به بچه ھا نداشت و براي بسیاري از بزرگھا       
دي كودكان مـي  نبنابراين راز اين امر فراتر از مراعات خوشاي. آنھا نیز منع مي شدند  

مي ) ل تھیه كنندهھمجون نقش حا(باشد، و اين نكته را از سري عوامل غیر مادي  
اسیت تولید و تخمیر سركه به حضور بـسیاري   و از اين قبیل حس    .توان قلمداد نمود  

كه در تجربه ثابت شده است سركه خوبي بدست نمـي آيـد، و دلیـل    است از زنان   
ــاده قار    ــوق الع ــساسیت ف ــر ح ــن ام ــ چاي ــر ب ــاي مخم ــا   ھ ــي و ي ــساسات منف ه اح

ديدشان از محیط اطراف كه منجر بـه ھمـراه شـدن بـار منفـي محـیط       وان و تاثر شیھاي ذھني و نظر به لطافت روحي بان  گآشفت
اطراف و انفعال شديد ذھني و روحیشان شده، لذا اكثر مخمرھا به حضور زناني كه اين مشكل را دارند واكنش نشان داده و در 

 مـي دھـد، نظیـر ايـن امـر نیـز در تولیـد        صورتي كه تولید كننده جنان فردي باشد، يا تخمیر ناموفق شده يا بسیار ضعیف نتیجه            
 ھمانطور كه در ابتداي اين فصل بیان شد، شخص مباشر تولید بايد از شرايط مناسب ذھني  روديده شده است، از اين كومبوچا

تولیـد  خانه اقدام بـه  كارھاي و روحي برخوردار باشد، نتیجه اينكه بانواني كه فاقد شرايط مناسب بوده؛ به صرف عادت بر انجام  
  .ر اينكه از نتیجه كار خود مطمئن باشندگ، مننمايند كومبوچا

 ؛ اين امرام شناسي كاربرديگدر قواعد تنجیم و اصول ھن: ام شناسيھنگ  -١٣
 ھـر  ؛ دریبسـ مطرح است، كه براى موفقیت باال و محصول بھتر و بدون ضايعات و آ  

ر وقتي اقـدام كننـد   نوع كشت و برورشي كه محصولش بارز و بیرون نیست، بايد د    
 ماه قمري، اين قاعده آنقدر مجـرب اسـت كـه      ٢٨كه ماه در محاق است يعني روز        
 چانیك توصیه مي شود، از آنجا كـه قـار        گبیوارمدرن  امروزه جزو روشھاي كشاورزي     

ده  رشد مي كند لذا تابع ھمین قاعيگیدوشپمحصولش آشكار نبوده و در  كومبوچا
   .يند تولید را در اين روز شروع كنندلذا بھتر است شروع فرا. است

صورتي كه مراحل و مقدمات قبلـي دقیقـا         در  :  كومبوچا  مدت زمان فراوري   -١٤
 فرايند تخمیر ر درجه مذكور باشد،ھداري نیز دگاي محیط نعملي شده باشد، و ھو  

دماي محیط فقط ھفت روز طول كشیده، و در صورت سردتربودن  كومبوچاو فراوري 
  . روز نیز وقت الزم داشته باشد١٥ للى ١٠ن مدت افزايش يافته و تا ممكن است اي

  



٤٤  

 روش تھیه و فراوري كومبوچا: بنجم
تعیـین   (ذشـته گھار نكتـه    چھم شدن   فرابعد از   
شرايط الزم تھیه  + ي مورد تھیه    كومبوچامقدار  

) ابزار مناسب + مواد الزم   +  كومبوچاو فراوري   
به ( قت  وقت كمي   شما به آساني و با صرف و      

ــدن آن و دم    ــرم شـ ــیدن آب و ولـ ــدازه جوشـ انـ
ــشیدن  ــك ــد و   ) ايچ ــات تولی ــد عملی ــي توانی م
عملیــات راه انــدازي كنیــد، را  كومبوچــافــراوري 

  :با اقدامات زير محقق مي شودتولید 

بـه مقــدار  )  و مـواد شـیمیائي  رفاقـد كلـ  (آب  -١
و بھتــــر ( در ظــــرف غیــــر آلومینیــــوميا  رالزم

بعد از بجوش    .ا بجوشانید ريخته و آنر  ) غیرفلزي
 از آب لولـه  رگـ انج دقیقه ادامـه يابـد،   پجوشیدن  آب معدني است؛     رگاآمدن آب؛   

 دقیقه نجوشانده ايد، آنوقـت االن  ١٠و قبال  آنرا ، استفاده مي كنیدشھر  كشي  
  .بجوشانیدر نیز گيد دقیقه ١٠بايد آنرا 

ايـن   از )غیرفلـزي  ( يك قورياندازهبه  بعد از جوشیدن آب به مقدار فوق؛         -٢
  .داخل قوري بريزيدآب برداشته و آنرا 

 اصلي جوشاندن گظرف بزردر  يكي :داريمآب جوشیده در دو ظرف االن  -٣
  . در قوريري گآب، و دي

ر گا(را اضافه كرده )  الزمبه اندازه(اي خشك چقوري؛  ب جوش درون    به آ  -٤
 اهگآن) دیشته باشدارا برنآنه گسب و منچاي كیسه اى است دقت كنید برچ
  . دقیقه دم بكشد٢٠به مدت ذاريد گب

 كه ھنـوز روي آتـش در حـال     اصليگبه آب جوشیده موجود در ظرف بزر  -٥
قاشـق  اضافه نمائید، و با به آرامي را ) به اندازه الزم(شكر ؛  جوشیدن است 

پـس  . ه تا خوب شكر در آب حل شود ھمزدآنقدر  ) يا غیر آلومینیومي  (وبي  چ
سـرد  ذاريد گبو  ب و شکر مخلوط شد ظرف را از روى شعله برداريد از اينکه آ  
  .حلول؛ آب سرد به آن اضافه كنید دقت كنید مبادا براى سرد كردن م.شود

بنبه (تمیز  سفیدو بارجه برداريد، كشیده را از كنار حرارت جاي دم قوري   -٦
ــانياى  ــا كت ــوان صــافي  ) ي ــه عن ــزر را ب ــه ظــرف ب آب ( و اصــلي گروي دھان

بـدون  (روي آن ريخته تـا     اي داخل قوري را     چ و   بھن كنید، ) شكر + جوشیده
در ظرف اصـلي مخلـوط شـود،    آب و شكر جوشیده  با  )ايچتفاله  ونه  گ چھی
ده صافي نبوارجه پاز به استفاده نیازي اي كیسه استفاده كرده ايد، چر از گا

  .ري بماند قودراي چكیسه ھاى كافي است و 

 )ايچـ  آب جوشیده و شكر و (اي چبت ر شما حاويحاال ظرف اصلي ش   -٧
به دماي محیط  آنقدر كه ؛كم بشودلول ذاريد كه حرارت اين محگاست، بايد ب
در  مطمـئن شـويد،     ولـرم شـدن   ، از   )رادگتی درجه سان  ٢٠حدود   (كاھش يابد 

  .ك مي زندپاغ آسیب ديده و كرم و دگاي چ با شربت چصورت ارتباط قار

فـراوري و  بـراى  كه ه اى شیشيا  ي  سفاليا ظروف   ظرف   -٨
 و به مقدار متناسب با حجـم    ،رده آو را؛   آماده كرده ايد   تخمیر

را بـه   كومبوچـا  چند قطعه قـار   چيك يا    ؛در ته ظرف   ؛ھر ظرف 
 تماس داريـد،   چ از اين مرحله به بعد كه با قار        .ذاريدگبي  آرام
نین از اين بـه بعـد دسـت         چشود، ھم فراموش ن رھیز از فلز    پ

 آب لوله كشي شھر كه حاوي كلر بوده، و دست     شستن با 
   .وارد نمايدآسیب  كومبوچابه تولید  مي تواند ؛چزدن به قار

در ھــر ( چاي را روي قــارچــ شــربت ؛اصــلياز ظــرف ن اال -٩
نج پبه اندازه ر نكرده و پرا ظرف ولى بريزيد،  به آرامي )ظرف

شـربت   البته اشكالي نـدارد كـه ابتـدا        .ذاريدگسانت خالي ب  
قـارچ خـود را بـه آرامـي درون آن     اي را در ظرف ريختـه و بعـدا      چ

 روز بـه سـطح   ٤تـا ٣ اگر به عمـق رفـت خـودش بعـد از        ،بگذاريد
   .خواھد آمد

بـا  و وشانده  پنبه اي   پكتاني يا   ه  دھانه ظرف را با يک پارچ      -١٠
ي اسـتفاده   وش ديگـر  پـ از ھـیچ در   ( محکـم ببنديـد   آنـرا   کش  يك  
ھـاى قـارچ بتوانـد وارد ظـرف        فس بـاکترى   ھوا براى تـن     تا )نکنید
   .شود



٤٥  

 دبیـان شـ   شرايط محل مناسب فـراوري قـبال   قرار دھید، كومبوچااي را در محل مناسب براى فراوري     چ شربتظرف حاوي    -١١
   .)دور از پرتو مستقیم خورشیداك، پ، ھواي كافي و  درجه٣٠تا٢١دماي  ، مثبت،آرام(

 يـا دو ھفتـه نیـز طـول مـي كـشد،       ١٢ يـا  ١٠ و ٩اھي تـا  گو   روز٧  حداقل كومبوچا اي و چمدت ماندن ظرف حاوي شربت       -١٢
   . داردچي به تناسب دماي محیط و مقدار قارگبست

و نیـز تكثیـر و    كومبوچـا اي بـه  چـ تحول و تغییر شربت ر كنجكاو ھستید كه سیر گدر طول اين مدت درب ظرف را باز نكنید، ا     -١٣
   :اه كنید و تمام مراحل را مشاھده كنیدگه تصاوير زير ن جديد را ببینید بچتولید قار

  

  

  



٤٦  

 كومبوچـا ذشت ھفت روز تمام؛ به سـراغ ظـرف فـراوري      گد از   بع -١٤
وبي، كمي از مـايع داخـل آنـرا برداشـته و مـي      چته و با يك قاشق     رف
ر طعم ترش و شیرين داشت عملیات فـراوري تمـام شـده             گشید، ا چ

در طعـم آن نیافتیـد؛ درب   ) حتى كمي (شي  ونه تر گچر ھی گاست، و ا  
ر مراجعه نموده، ھمین آزمايش طعـم  گظرف را بسته و دو سه روز دي      

درب ظرف را بسته و دو سه روز باز ھم آماده نبود، ر گ ا؛را تكرار نموده
ر بـاز ھـم   گـ ر ھم صبر نموده، ھمین آزمايش طعم را تكرار كـرده؛ ا       گدي
اه گـ  ھفته دوم صـبر مـي كنیـد، آن   ايانپ بود، تا   یدا نكرده پ ترشي   چھی

 روز بـه  ١٠ تـا  ٧ معمـوال در  .را برداشت مـي كنیـد     كومبوچا نوشیدني
  .نتیجه مي رسد

 نبايـد تمـاس بـا     ؛داريـد  كـار  و رسـ قارچ  مواظب باشید االن كه با       -١٥
 ابتـدا   وسیله فلـزي بكـار نبريـد،   چھیيا  شتر يا قاشق    گفلزي اتفاق بیافتد، ان   

 قـرار  )غیـر فلـزي  (ینـي  چ، در كاسه يا بشقابي ون آوردهبیربه آرامي را  قارچ  
  .دھید

جديـد تولیـد كـرده    قـارچ  يـك  ) كومبوچـا فراوري (اصلي در اين دوره    قارچ   -١٦
خـود بـه   قـارچ  ر جـدا سـاخته   گرا بـه آرامـي از يكـدي   قارچ ابتدا اين دو    است،  
) ھنگام برداشتن قارچ وسیله فلزي ھمراھتان نباشـد ( شود   جدا مي  آساني
تولیـد  بـراي  و آنھـا را   .براي تکثیر دوباره اسـتفاده کنیـد   توانید   ميقارچ  از اين   
قـرار مـي دھیـد،      ھداري  گسبي براى ن  در ظرف منا  آنھا را    ذخیره كنید،  بعدي

 )الستیكيپه و با درب اصلي چارپبدون استفاده از    (اين بار درب اين ظرف را       
  .ذاريدگال مي چخدر يآنرا ، و  تا ھوا واردش نشودمي بنديدمحكم 

ھـداري را آمـاده كـرده، بھتـر     گ؛ ابتـدا بطريھـاى ن  كومبوچـا براى برداشت    -١٧
  .و نیز يك عدد قیف آماده نمائیدقارچ ھداري گنین ظرفي براى نچ باشد، ھمگاست اين شیشه ھا تیره رن

ه درب آنـرا محكـم   ريختـ ) ترجیحا تیـره (ھداري گرا با استفاده از قیف در بطريھاى ن كومبوچانوشیدني   -١٨
  .ه مي داريد تا به تدريج مصرف نمائیدگي تاريك و خنك نال يا جاچئید، و اين شیشه ھا را در يخامي نم



٤٧  

  كومبوچاقارجداري ھگن
چنانچه نكـات الزم   : دوره حیات قارچ  

ــد     ــد، چن ــت كنی ــارچ رعاي ــورد ق را در م
از يك سـو روي     . ماھي زنده مي ماند   

ديـدي  سطح فوقاني قارچ اليه ھاي ج   
تشكیل مي شوند و از طرف ديگر اليه 

ر د. ھاي سطح زيرين قارچ مي میرنـد      
روش پرورش ھفتگي كه شـما انجـام        

 ٦ تا ٥مي دھید ھر قارچ را مي توانید 
چنانچــه بخــوبي از قــارچ . بـار بیندازيــد 

مراقبت كنید، مي توان آن را از نسلي 
به نسل ديگر منتقل كرد، چنانچه كـه        

كار انجام گرفته   طي ھزاران سال اين     
 .است

چند بار مي شود از يك قارچ استفاده         
 نوبت؛ زيـرا بـیش از       ٦ تا   ٥حدود   كرد؟

اين تعداد دفعات نمي تواند بدرسـتي       
ــد ــارچ بچــه  . عمــل كن ــك ق ــشه ي ھمی

سالم در يخچال داشـته باشـید تـا در          
بھترین  .موقع لزوم از آن استفاده كنید

روشــن، شــفاف،  كومبوچــانــوع قــارچ 
بھتـرین   .باشـد   دسـت مـى     کتمیز و یـ   

ــوع قـــارچ   قـــارچ زیـــرین   كومبوچـــانـ
  .اسـت تـر   باشد که از ھمه جـوان      مى

 كـاربرد در فـراوري؛       نوبت ٦ تا   ٥بعد از   
در تولیـد   به عنوان محور    ر  گند دي چھر  

بكــاربرده نمــي شــود، ولــى  كومبوچــا
ر آنـرا  گـ زه دي تـا چمي توان در كنـار قـار      

 چخـود ايـن قـار     اضافه بر اين    بكار برد،   
) ك نـزدن؛  پـ و ك در صورت سالم بودن     (

 در صورت نیـاز     دارد،نیز  كاربرد درماني   
به رفع يبوست فوري مقداري از آنرا با       
ــا نوشـــیدني   ــراه بـ مخلـــوط كـــن ھمـ

آمیختـه و بخوريـد، فـورا روده         كومبوچا
ــاز مــي كنــد،    نــینچھمھــا را نــرم و ب

ي و تــرمیم و تقويــت   گراى ســوخت بــ
 به صـورت بمـاد اسـتفاده مـي        وستپ

 .دشو

ايـن   آيا مي توان خـود قـارچ را خـورد؟          
پرســش، بارھــا و بارھــا مطــرح شــده  

قارچ چیـزي لـزج و بـه سـفتي          . است
تنھـا در يـك مـورد پروفـسور لینـدنر، محقـق       . خوردن آن ھیچ ضـرري نـدارد  ولي  . چندان اشتھا آور به نظر نمي رسد      ! چرم است 

ساني از ديواره روده بـزرگ عبـور مـي كنـد در درمـان يبوسـت مـؤثر        آلماني در مورد خوردن قارچ مي گويد كه چون توده لزج به آ            
خود قارچ داراي ھمان خواص شربت است و البته به صورت غلیظتر مي توان عصاره قارچ را گرفت و در فروشگاھھايي كه . است

 . مواد غذايي بھداشتي مي فروشند به معرض فروش گذاشت

واظبت كنید شادماني ناشـي از برخـورداري از زنـدگي سـالمي نـصیبتان خواھـد       چنانچه از قارچتان م   كومبوچا  قارج نگھداري
 . خود قارچ محصول زنده بسیار پايداري است. شد

 اگر تعداد زيادي قارچ داريد يا مي خواھید به سفر برويد مي توانید قارچ چنانچه براي مدتي به سفر برويم چه اتفاقي مي افتد؟ 
در اين حالت، قارچ در حالتي شبیه بـه  .  قرار دھید و در ظرف در بسته در يخچال نگھداري كنید     را در مقدار كافي از مايع خودش      

ظرفي كه قارچ را در آن نگه مي داريد بايد تا نیمه پر باشد تا امكان تنفس بـراي قـارچ      . خواب زمستاني جانوران بسر خواھد برد     
 كومبوچا، چنانچه در مايع كومبوچاقارچ . رچ سالمي داشته باشیددر چنین شرايطي مي توانید تا سه ماه قا. وجود داشته باشد

الزم است فضاي خالي بین قارچ و در .  ماه در حال استراحت بسر خواھد برد٦ تا ٣و در ظرف در بسته در يخچال باشد به مدت 
 .ظرف وجود داشته باشد

دند منجمد كردن قارچ بالمانع است ولي عده اي بعضي ھا معتق. امكان منجمد كردن قارچ قابل بحث است  منجمد كردن قارچ  
مـي تـوان بـا قارچھـاي مختلـف انـواع       . ديگر از جمله دكتر مینر عقیده دارند كه بلورھاي يخ به ساختمان قارچ آسیب مي رساند    

 .آزمايشھا را انجام داد



٤٨  

واھیم آن را بـراي كـسي   خشك كردن قارچ راه ديگري براي نگھداري آن است؛ به خصوص ھنگامي كـه بخـ       خشك كردن قارچ  
عـالوه بـر   . قارچ خشك شده بسیار سبك است و با ھزينه كمي مي توان آن را با پست ھوايي به نقاط ديگر فرستاد         . بفرستیم

در عین حال قارچھاي خشك شده چنانچه بیش از حد خشك شوند و يا حرارت ببینند، . اين، نیاز به ظرف مخصوصي ھم نیست
حرارت بیـشتر موجـب مـرگ قـارچ مـي      .  درجه سانتیگراد است٣٢ بھترين دما براي خشك كردن قارچ  .ديگر تخمیر نخواھند شد   

دستگاھھايي كه براي خشك كـردن میـوه ھـا بكـار     . نور مستقیم آفتاب و اجاقھاي مايكروويوي نیز قارچ را از بین مي برند        . شود
 .مي روند، بھترين وسیله است

دماي خیلي كم و يا محـیط آلـوده مـي توانـد شـرايط كپـك       . ند، اصالح آن دشوارتر استوقتي قارچ كپك مي ز  : قارچزدن  كپك  
 درصـد شـربت را از   ١٠. در چنین حالتي، شربت را دور بريزيد و قارچ را به طريقي كه قبًال ذكر شد بـشويید . زدگي را فراھم آورد 

 كومبوچاسركه (شربت را داشتید مي توانید از سركه چنانچه ھمین يك ظرف . ظرف ديگري كه قبًال تھیه كرده ايد استفاده كنید
اين بو عالمت خوبي است . استفاده كنید، بعد از چند روز شربت بايد بويي شبیه به بوي میوه و سركه داشته باشد) بھتر است

ارچ را ھـم دور  البته بھترين راه ايـن اسـت كـه قـ    . نبايد بوي كپك زدگي به مشام برسد. و بر صحت جريان تخمیر داللت مي كند   
 .و از يك قارچ سالم بھره بگیريد و نكات الزم را بدقت رعايت كنید) براي احترام به قارچ آنرا ھمیشه زير خاك دفن كنید(بیندازيد 
اگر قارچ كپك زده باشد و يـا   .قارچ مرده و نا سالم نمي تواند بدرستي عمل كند و شربت حاصل از آن سالم نخواھد بود        :توجه

  بزند آن را بايد دور بريزيد چاي كپك 
 



٤٩  

 كومبوچاو نكھداري  ولیدباسخ به سؤاالت درباره ت
در  ؟ آيا فرق مي كند كه كدام طرف رو به باال باشـد؟ ف صاف قارچ بايد رو به باال باشد طركومبوچادر وقت تولید آيا  

. زك و لزجي در سط زيرين قارچ پديد مي آيددر ھر حال پرده ھاي نا. ھر دو حالت قارچ جديد بر روي قارچ قبلي تشكیل مي شود
 .بھتر است طرف صاف قارچ رو به باال باشد

ممكن است حتـي چنـد روز   .  اگر قارچ شما به ته ظرف فرو رفت تعجب نكنیدازكجا بفھمیم كه قارچ درست عمل مي كند؟     
ر يخچـال بـوده اسـت و در حـال نیمـه      قارچ ممكن است قبل از اينكه به دست شما برسد، مـدتي د      . به ھمان حالت باقي بماند    
دي اكسید كربني كه در شرايط گرم و فعالیت مجدد قارچ تولید مي شود، آن را به موقع به سـطح        . خواب زمستاني به سر برد    

حتي اگر قارچ در ته ظرف باقي بماند، باز قارچ بچه اي به اندازه سـطح ظـرف و بـا رنـگ مايـل بـه قھـوه اي در            . مايع خواھد آورد  
 .رت استفاده از چاي سیاه، و مايل به سفید در صورت استفاده از چاي سبز، تشكیل خواھد شدصو

قارچ خسته مي شـود و قـدرت   . ممكن است اين اتفاق براي ھر كس بیفتد وقتي قارچ قادر به ازدياد نیست چه بايد كرد؟   
در چنـین وضـعیتي   . رچ قادر بـه تكثیـر نیـست   خود را از دست مي دھد و عمل تخمیر به كندي صورت مي گیرد، در اين حالت قا      

براي تقويت قارچ مي توانید از چاي سبز بھره گیريد و يا يك لیوان شربتي كـه از قـارچ شـاداب          . شربت حاصل نیز بي مزه است     
 .بدست آمده است در ظرفتان بريزيد

بومادران و اقطي را تازه بـه تـازه از باغچـه     گیاھاني چون گزنه، قاصدك، ؛كومبوچابرخي از تولیدكنندكان : رگ ديگیاھانافزودن  
 شیـشه ھـا را تـا دو مـاه و نـیم در حـرارت       برخي. دن و دو تا سه روز قبل از پايان دوره تخمیر به شربت اضافه مي كن     جیده انش

  . استبھتر شده و ترش نشده، كومبوچا طعم و در آن. ندنمعمولي زير زمین خانه نگھداري مي ك

براي تھیه كومبوچا با قارچ خشك، بھتر است براي شروع مقدار چاي و شكر را دو برابر كنید و آن  رچ خشكتھیه كومبوچا با قا
طـي  . كه از قبل در اختیار داريد به آن اضافه كنیـد  كومبوچايك قاشق سركه و يا شربت . بريزيد) نیم لیتر (را در مقدار كمتري آب      

اين كشت را به مدت دو ھفته ادامه دھید، تا كامًال ترش .  ثابت نگه داريدتیگراد درجه سان٢٨ تا ٢٣ھفته اول دماي محیط را بین 
 .براي كشت بعدي از قارچ بچه استفاده كنید و كار را طبق معمول ادامه دھید. شود

د  قاشق چايخوري چاي و يا يك عد١ شكر)  گرم٨٠( قاشق غذاخوري ٦ نیم لیتر آب اندازه ھاي الزم براي كار با قارچ خشك
  و يـا يـك قاشـق غـذاخوري سـركه سـیب يـا سـركه سـفید          كومبوچـا  سـي سـي شـربت        ٢٠٠)سبز يـا سـیاه    (چاي كیسه اي    

  .كومبوچايك قارچ خشك شده 

در اين حالت قابل . اين امر نشان مي دھد كه بیش از زمان الزم نگھداري شده است اگر كومبوچا ترش شد چه مي شود؟
دفعه بعـد زودتـر بـه    .  براي مطبوع كردن طعمش مقداري آب و يا آب میوه به آن بیفزايید  خوردن است و ضرري ندارد و مي توانید       

  .بھترين موقع وقتي است كه نه ترش باشد و نه شیرين. سراغ آن برويد

بسیار اتفاق افتاده اسـت كـه پـرورش          سركه كومبوچا 
دھندگان كومبوچا وجود يكي از ظروف را فراموش كرده و  

 كومبوچادر چنین حالتي . باز نكرده اندتا چند ھفته آن را  
تبديل به سركه مي شود و مانند ھر سركه ديگري قابل         

مي تـوان آن را بـراي شـستن قارچھـاي       . استفاده است 
كپك زده و يا تقويت شربتي كه كامًال تخمیر كه سطحش 

 .نشده است، بكار برد

 بعد از تخمیر چگونه بايد كومبوچا را نگھداري كرد؟        
ربت زنــده و انــرژي زايـي اســت كــه موجــب  شــ كومبوچـا 

تخمیـر آن بـا سـرعت بیـشتري در         . سالمتي مـي شـود    
دماي باال صورت مي گیرد و وقتي در شیشه ريخته و در      
يخچال نگھداري مي شود، روند تخمیـر بـه كنـدي ادامـه       

چنانچه جاي كافي در يخچال نداريـد شـربت را        . مي يابد 
 اين حالت ممكـن  در. خنك نگھداري كنیدتاريك و در جاي  

شـربت تـرش   . است ترش شود ولي ھنوز سـالم اسـت        
در . براي كساني كه داراي رژيم الغري انـد؛ بھتـر اسـت        

مورد شیشه ھايي كه براي مدت طوالني نگھداري شده 
اند، احتیاط بیشتري الزم است، زيرا ممكن اسـت در اثـر     

در  براى ھمین .متصاعد شدن برخي گازھا شیشه بتركد
از دربھـاي  والني بوسیله بطري شیـشه اى؛       طنگھداري  

  .نبه اى استفاده مي شودپوب چ

ــدكاري   ــزايش مان ــااف ــو   :كومبوچ ــاي پرك ــي از (آق يك
بـا بھـره گیـري از انـواع         ) كومبوچاتولیدكنندكان حرفه اى    
كه عصاره برگ انبه ھندي يكي  (میوه ھا و گیاھان طبي      

ي  را مدت طوالني تركومبوچاتوانسته است  ) از آنھاست 
ناگفته نمانـد كـه مـصرف نگھدارنـده ھـاي           . نگھداري كند 

  . مصنوعي باعث ترش شدن اين نوشیدني مي شود



٥٠  

ه ن  و ا ج   ا  یات   ی   ی    ع ا س     ر  و   مان با      ا     و ای چن     اچ  و
ي موفـق نويـسنده در    تجربه عملبه دنبال) اكسیر سالمتي(نشر اين رساله   نوشتن و    ؛رديدگدر آغاز اشاره    ھمانطور كه    ?

ر گـ ا از مشتركین مرسـوالت الكترونیكـي حیـات اعلـى خواسـتیم كـه       ؛در ھمان ابتداى انتشار اين مطالببود، كومبوچا درمان با   
 مبنـي بـر   يايمیلھـا و تماسـھاى فراوانـ   بعد از مدتي د، ید، براى ما بفرست یداشت) كومبوچادرباره  (اى از قبل يا بعد از اين         تجربه

حـاوي تفاصـیل   كه زارشات گ برخي از كه در اينجا  به ما رسید،با اين اكسیر سالمتيت از نتايج خوب و موفق درمان       اظھار رضاي 
   :ج مي نمائیمدرجدا نموده و خالصه آنرا بود را كومبوچا س تجربه با پ درمان طبق روش رايج و سسابقهبیماري و 

v ٧٢٢مرسوله شماره  ر تھیه و نشر مطالب زحمت مي كشند،با تشكر از زحمات شما و ديگر عزيزان كه د سالم علیكم 
  :كنند شنیدم كه در زير مي آورم در خارج از كشور زندگي مي كامپوچا دريافت شد در مورد كامپوچا دو مطلب از بستگان كه

ستگان مـن  كند مدير ايـن شـركت گفتـه بـود كـه يكـي از بـ        يك شركت بزرگ در انگلیس تولید كامپوچا مي :بیماري شديد  :الف
مـن بوجـود آمـد كـه ايـن شـركت را        كامپوچا درمـان شـد لـذا ايـن انگیـزه در      نوشیدني بیماري شديدي داشت در اثر استفاده از   

 .نمايم تاسیس

كامپوچـا را معرفـي    وقتـي كـه بـرايش   ) كـه ايرانـي بـود   (بستگان مي گفتند يكي از دوستان در اينجا      :لنفاوي سرطان غدد  :ب
  سال پـیش در  ١۵رشد مي كند ، گفتیم بله ، گفت من مادرم  ید آيا اين ھمان قارچي است كه در چايي    كرديم ، با تعجب پرس    
شربتي به نام كامپوچا اگر  لنفاوي داشت پزشكان ھمگي او را جواب كردند ، پزشكي در تھران به ما گفت كه ايران سرطان غدد

راوان اين شـربت را تھیـه كـرديم و ايـشان مـصرف كردنـد از آن       زحمت ف تھیه نمايد و به او بدھید امكان خوب شدنش ھست  با        
كـامًال بـه دسـت آورده     كه حدود پانزده سال مي گذرد حتي يك قرص ھم مادرم مصرف نكرده است و سالمتیش را تاريخ تا اآلن  

لھي و بقیه معارف اين نعمت ا توانستیم به) علیھمسالم اهللا (خدا را شاكريم كه تحت عنايات حضرات مقدسه معصومین ، است
  .التماس دعا، والحمدهللا رب العالمین، دستیابیم، خداوند به شما جزاي خیر عطا فرمايد

v    ا توجه به مرسوالت مربوط بـه کامبوجـا مـدت دو مـاه اسـت کـه         ب ،سالم علیکم و رحمت اهللا     بسم اهللا الرحمان الرحیم
را به صورت نوشابه بعد از  وان از ان شربتیک لیانواده روزانه  خید ھستم و ھر کدام از اعضایگوارا و مف ه ان شربتیمشغول تھ

ج خوب و قابـل توجـه داشـته کـه     یم و نتایکن یاستفاده م) وان قبل از خوابیل وان بعد از نھار و نصفینصف ل(غذا و قبل از خواب   
با زرشـک   که طبع گرم دارند یراد افیبرا مختلف امتحان کردم مثال یشربت را با مواد و طعم ھا. رسانمیعرض م به) برخي را(

ش ی پرتغـال و عـسل در مرحلـه آزمـا    ی و شربت با طعم ھـا  ، تھیه كرده  لیبا زنجب دارند   که طبع سرد  ی   کسان یبرا ، و تھیه كرده 
   : ج قابل توجهینتا .است

سـال اسـت کـه از     35 بـرد و حـدود   یسالھاست از فشار خون باال رنج مـ )  ساله   ۶۶(نجانب  یمادر خانم ا   :فشار خون باال  : الف
 از شربت کامبوجا با زرشک مصرف کرد یھفته به صورت امتحان کیبه مدت . کند  ین آورنده فشار خون استفاده مییپای ھادارو

ود و  بـ  (NORMAL) معمـول د ن آمـده و در حـ  یی پـا یپزشک متوجه شدند که فشار خونش به طور قابل توجھ و بعد از مراجعه به
 . مدت گرفتندیطوالن م بر استفادهیل تصمیکند به ان دال ی می و راحتیاحساس سبک

م يمراجعـه کـرد   زیـ  رفت به دکتـر ن ی بود که شبھا در خواب دندان قروچه میمدت)  ساله  ٢٢(پسرم   :دندان قروچه در خواب    :ب
 یرود و به راحتـ یگذرد متوجه شدم شبھا دندان قروچه نم یم حدودًا بعد از دو ماه که از خوردن شربت    .  نداشت یجه ا ی نت یول
 می شما ھستيھایه ھا و راھنمائیمنتظر توص . کار را خدمتتان اطالع خواھم دادیمراحل بعد. خوابد یم

v  ی منـزل  در ھنگام پایین آمدن از پله ھاز قبل از عید نوروز  رو١٠تقريبا : ضربديدكي و كوفتكي شديد عضالت و استخوان
یه پشت برخورد کردم که با درد شدید و ضعف ناگھانی ھمراه بـود کـه ایـن درد را     با پله ھا از ناحيبا لیز خوردن کفش به سخت   
سیکلت با ماشین برخورد کردم که منجر به زمین خوردن و ناراحتی  آن تقریبا یک ھفته بعد با موتورھمراه داشتم و چندی یعد از

روز اصال کاری بـرای درمـان و رفـع دردھـای     زمین شدم و در طی مدت ھفت   ھنگام برخورد با   پدر ناحیه پھلوھا و کف دست چ      
حاصله از این اتفاقات ننمودم  در حالیکه با نشستن و برخاستن مشکل داشتم و در گذاشتن دست به زمین در حـال نمـاز ھـم        

 بعـد از ھفـت روز تحمـل درد بـا مراجعـه بـه یکـی از دوسـتان کـه شـربت کامبوچـا را تھیـه مـی نمـود و                      مشکل پیدا کرده بـودم    
 ساعته و مدوام از این اکسیر جـوانی دقیقـا   ٢۴ای ه ر شنیده و خوانده بودم با استفاد  تی که در مورد این قارچ معجزه گ       مرسوال

ز معجزه آسایی بھبودی نـسبی  کف دست چپ ھم به طر شته وشدم که دردی در پشت و پھلوھا ندا     فردای ھمان روز متوجه     
کـامال راضـیم و ان شـاء اهللا از    )  یـک دوره ، لیتـری ١٫۵ بطـری  ٣ ،ک نوشـیدنی مانند آب و به عنوان ی( :میزان  مصرف یافته است   

از شما و ھمه ھمکاران کمال تشکر و قدردانی را دارم خداوند پیوسته  ، و من اهللا التوفیق،مروجان این موھبت الھی خواھم بود
 محشور داردھمنشین و اره وش ھمیاولیای گرامشما و دوستان و ھمراھانتان را در امن و امان و عافیت و رضایت قرار داده و با          

  .و الحمد هللا رب العالمین

v شـروع بیمـاری  شدن،بستری منجر به مدت یک ھفته   ه  ب) ٤٠الی٥/٣٩( باالو  شديد  تب  : بیماري شانه ھاى بالینى  ن : 
،  تعجـب کـرده بودنـد   به طوری که پزشکان ھـم   یافتبھبودتب  كومبوچابا مصرف ، شديد شدن در اواخر بھمن اوايل بھمن ماه و  

 .والحمدهللا رب العالمین

ند؛ ھـست  كومبوچـا ثبـت تحقیقـاتي شـواھد درمـاني     مـشاركت در  بـه  نـد  مكـساني كـه عالق  از  :فراخوان مجله حیات اعلـى    
 تجربـه درمـاني  و نیـز تفاصـیل   )  قـد - وزن - مزاج - سن -جنس (فه شخصي معّربايد جزئیات استقبال مي نمايیم، در اين رابطه       

 نحوه – مدت درمان – تاريخ شروع درمان – تاريخ ابتال – سابقه ابتال و نحوه درمان و طول درمان –ورد بھداشتي يا درماني نام م(
   . قبال از ھمكاري شما متشكريم. ارسال نمايندمجله حیات اعلى خويش را نوشته و براى )و مقدار مصرف



٥١  

  

  

ن وم:    ه و  دو ده  ع   و ع  ب     یات   جا ی   یاد    ع ا
  

ی  راف   ی  و   د    و ا ع       و      ر ی   و ح      
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