
  
  

  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

  )بخش دّوم( کومبوچا     
 

 فتارگیشپ
له يا كتابي در آغاز كتاب    متداول اين است كه مقدمه ھر مقا       :مقدمه

 بـه آن مـي    مقطـع خـش اول بیايـد؛ ولـى مـا در ايـن     بو قبل از شـروع    
 كومبوچـا اني كـه عنـوان    گخواننـد ون مـي خواسـتیم بـراى        چ ؛ردازيمپ

وع برايشان آشـنا نیـست؛ ابتـدا يـك آشـنايي كلـي روي عنـوان موضـ           
ز ادازيم، رپـ  بكومبوچـا ؛ تا بعد از آن به مباحث اصلي مربـوط بـه    داشته

ند نكتـه را اشـاره مـي    چل از ورود به مباحث اصلي؛ مقدمتا      قب رو   ينا
  :كنیم

  

 سـسات تحقیقـاتي و    ؤم توجھي که دانشمندان امروزي و     :نكته اّول 
 در ؛خـواص ناشـناخته آن نــشان مـي دھنــد    داروسـازي بـه گیاھــان و  

روشھاي طبیعي  روي آوردن دوباره مردم دنیا به گیاه درماني و        نتیجه  
یني گسـت، و ايــن خـود ناشـي از بھـاي ســن    جـه بیماريھا معالو كھـن  

؛ ردازنـد پرايـج مـي   است كه مردم جھان با جان و مالشان براى طـب            
ي گولى علیرغم نتايج موقت و موردي طب رايج و باال رفتن سطح زند    

 بـشر   ازو بھداشت مردم؛ اما در مجموع بشر امـروز بیمـارتر و نـاتوانتر    
 و صعب العالج به دھھا برابر تعـداد  ديروز است، بروز بیماريھاي العالج 

ديروز آن افزايش يافتـه، و عـدد نـسبي بیمـاران جھـان امـروز بـیش از            
بـه انـواع   میزان ابتالي بـشر عـصر جديـد    بیماران دنیاي قديم شده، و     

رديـده، و مـدت بیمـاري و دوران    گذشـته  گبیش از بشر عـصر      بیماريھا  
 تـر از  یجیـده پعالجـه  مدرمان طوالنیتر از سابق شده، و مسیر و روش        

از ايـن  . رديده، و ھزينه درمان جندين برابر قديم شده اسـت   گذشته  گ
دوبـاره  خصوصا سطوح فرھیخته آنھـا   مردم دنیا   بسیاري از که  روست  

سـفره   در  شفاي دردھاي بـشر   :به اين عقیده قديمي رسیده اند که      
راه  پس بايستي ھم درمانھاي طبیعي و .نھفته است ارگآفريدحضرت 

 .جدي بگیريم روش زندگي طبیعي را و
 کلـي صــادق اسـت در مــورد قــارچ   درمــاني بطــور آنچـه در مــورد گیـاه  

   .نیز صادق است كومبوچا
چین  گیاه است که در ھزاران يا صدھا ھزار از يکي  اين قارچ فقط   :اوال

  ورد،او د داشـته    وجـود   آفريقا، آمريكا  ،، اروبا ايران،  ھند ژاپن، باستان،
 بـراي  تطبیعـ الھـي در   ايـن ذخیـره      از اطبا تنھـا   یمان و گذشته حک  در

   .درمان ھمه بیماري ھا استفاده مي کردند
    برخالف داروھاي شیمیايي و سنتتیك گیاھي،روشھاى درماني  :ثانیا

   .وخیم ندارند عوارض جانبي
آنھا مي گذرد معلوم گرديـده آنچـه     سوءمبارزه با عوارض جانبي حدود يک قرن که از استعمال داروھاي شیمیايي و     از  بعد :ثالثا

 .ثر شناخته بودند بي جھت نبوده استؤم و سر دنیا مفید تا سر تمدنھاي گذشته در مردم در فرھنگھا و
 

 و از ؛ اخیـر بـا آن آشـنا شـده    قدمت دو ھزار و سیصد ساله دارد ولى دانش جديد تنھا در اوايل قرن كومبوچاند  چھر  : نكته دّوم 
با ھمه اينھا صدھا مقاله و كتاب و طرح تحقیقاتي در اين باره منتشر كرده اسـت، كـه تـا    اما ذرد؛ گ قرن مي  نیمتحقیقاتش تنھا 

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

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

حوزه ؛ آن در مرسوالتي تكمیليرا جمع آوري نموده و با ذكر منابع آن براى مجله ارسال نمايند؛ تا با تدوين  كومبوچادر مرسوالت 
  . منتشر نمايیمعالقمندان به حیات اعلى

  

 مـشاركت نماينـد؛   كومبوچـا ت تحقیقـاتي شـواھد درمـاني    ثبـ بـا مـشاركت در   كساني كه عالقه دارند در ادامـه        از  : ّومسنكته  
 تجربـه درمـاني  و نیـز تفاصـیل   )  قـد - وزن - مزاج - سن -جنس (معرفه شخصي بايد جزئیات استقبال مي نمايیم، در اين رابطه       

 نحوه – مدت درمان –  تاريخ شروع درمان– ابتال تاريخ – سابقه ابتال و نحوه درمان و طول درمان –نام مورد بھداشتي يا درماني (
  .  ارسال نمايندمجله حیات اعلى خويش را نوشته و براى )و مقدار مصرف



  ومبوچاسیر تكويني ك
   .رورش يافته در آب شور استپیاه دريايي گاست كه نوعي  نيپاژاي كومبو چغیر از  كومبوچاكه فتیم گقبال 

خـزه دريـايي   وصـف  بـا   منشأيي كومبوچاه چ و در تاريخ؛ اقیانوس بوده در زبان تايواني به معني خزه   كومبوچا نام   ولى از آنجا كه   
؛ رددگـ  اين خزه در ته ظـرف آشـكار مـي    مدتيذشت گبعد از  كومبوچا وجود داشته؛ و ھم امروز در تمام بطريھاى   گقھوه اى رن  

  .د مي كنديیأ را تكومبوچاونه گخزه منشأ ديرينه  امر اين فلذا
  . است تغییر شكل دادهگل سنگبه صورت تش روي صخره ھاى ساحلي ند اين خزه در ادامه حیاچھر 

رورشي در پ از آن به صورت سپتكامل يافته و  ترگي تیره رنچقارلي نواحي مرطوب به صورت    گدرختان جن  بعد از آن روي تنه        يا و
   . روشن امروزي درآمده استگ ادامه حیات داده تا به صورت نرم و لطیف و رن)شكر+ اي چ(محلول 

  

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

اس .ام سـرطان، العالجـي ماننـد   براي يافتن درماني براي بیمـاري ھـاي   ه و رداري کردجلبک نمونه ب   قارچ و  علف، بوته، درخت،
ک پـ نـوعي قـارچ ک   از ،ستردهگـ اين عملیات تحقیقاتي نتیجه  درتا اينكه   .؛ آنھا را مورد آزمايش البراتواري و بالیني قرار دادند         ...و

رخي امـراض  درمان بدر کرد دارويي استخراج کردند که   استوايي رشد ميھاىجنگل گوشه اي از  در  که روي تنه درختي    ؛مانند
   .بود ثرؤصعب العالج م

تجـاري  غولھـاي   کمپـاني ھـا و  ي اطالع از درمان برخي بیماريھاى العالج توسط طب بومي و كھن آفريقـا؛ برخـي      پنین در   چھم
مـاده   )نوع سـرطان خـوني   دو(کین چ براي معالجه لوسمي و ھو     ؛ماداگاسكار جنگل ھاي  گیاه ديگري در   ازجھان نیز   داروسازي  

 .به بازار عرضه کردند ساختند ودارويي 
 که روي تنه ؛مانند کپقارچ ک( تشابه وصف هبنظر یاه و فرمول تھیه آن منتشر نشده است؛ ولى گاز آنجا كه جزئیات اين دو نوع 

یماريھايي كه عالج مي كند جزو لیست  و نیز نوع ب شته،مشابھت دا  كومبوچاكه با اوصاف ديرينه     ) ان رشد مي كند   درختبرخي  
   .بعید نیست كه از ھمان نوع باشدلذا ؛ ستكومبوچادرماني 

  

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

كه مورد بحـث و شـرح مطالـب     است، اين ماده مايع جديد است كومبوچااى است، بلكه   چنه شكر و     ،استاى  چآب است، نه    
  .آتي ماست

  



  ومبوچاتحقیقات جھاني بر روي ك
به .  به دوست ديگر ھديه مي كند؛نوان نشانه اي از دوستيبه ع را 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     
  .  استحیاتي

  

  كومبوچـا اند کـه بـه وسـیله    عنوان کرده  بیماريھا را  استفاده مي کنند تعدادي از     كومبوچا  شربت ز ا دنیا سرتاسر کساني که در  
 . نام برده شده استدرمان بیماريھا يا معجزه گر وآن به عنوان  درمان شده است واين تنھا دلیلي است که از

  

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     . بى به آن ھمیشه آرزوى بشر بوده است     است که دستیا  

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     ھشگران و پزشکان براى اثبات اين نظريه به طول عمر افراد در مناطقى که در آنجا به     پژو
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 و  در اوکراين، تبت يا اسپانیا زندگى مىيا  ،“ياکوتا” يا مناطق روستائى سیبرى مانند ؛قفقاز
  . است“  كومبوچا ”يکى از داليل اين طول عمر استفاده از قارچ 

  

سـرطانھا در شـوروي و كـشورھاي    ابتال بـه انـواع    آمار دوم؛ جھاني گجنبعد از : در قرن كذشتهدانش جديد آغاز تحقیقات   
 و انـستیتو مركـزي   هروسـی علـوم   آكادمي ١٩٥١در اوايل سال به دستور استالین . عدي بیدا كرد سال به سال افزايش تصا  رگدي
ھمـراه بـا    اى ستردهگـ تحقیقـات   ؛يمھمـ  يوھـش پژبرنامـه  تـا طـي      مأموريت يافت مسكو  ) تومر شناسي ( اونكولوزيك   وھشپژ

زارش گـ داده و انجـام  ) سـابق ( شوروي اتحاد جماھیر،  مختلفسرطان در مناطقمیزان ابتال به اطالعات آماري  از   دقیق   يتحلیل
  .   بدھدآنرا ارائه 

سرطان بسیار كـم  ابتالي به  كه در آن موارد يحقیقات بنا شد كه عاداتھا و شرايط زيست محیطي سكنه مناطق        در ضمن اين ت   
 ) بـه سـبك جـرم شناسـي شـبیه بـوده      فـت گقريبا مي شـود  كه ت(با اين روش . كنندبا دقت و تفصیل بررسي است را نیز بوده  

درمان ) در صورت امكان(ھم  و )pathogenesis(عوامل بیماريزا  در زمینهھم يدا كنند پ دست يامیدي بود كه به اكتشافات جديد
  .    كنندكشفرا قطعي سرطان 

 

محققین ،  اتحاد جماھیر شوروي آنروز بعد از جمع آوري آمارھاى سراسري نقاط مختلف:كشف نواحي عدم ابتال به سرطان
اشیه  حرد Permدر منطقه ِبرم (  Beresniki و ِبِرسنیكيSsolikamskمسك  سولیك:احيوندر كه با كمال تعجب مشاھده كردند 

ر گاوجود نداشته؛ و ندرتا سرطان ابتالي به  مورد چ تقريبا ھی؛) آسیايي روسیههقطمنترين غربی و مركزي در اورال Kamaكاما  رود
  . بودندطق آمده ابه اين مناھل آن نواحي نبوده و از بیرون كه  همي شدمربوط به افرادي اين موارد تنھا  ؛ شديافت ميھم 



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

وجود اى ع جديد و دايما در حال توسعه ايحیه ھاي سولیَكمسك و ِبِرسنیكي، صندر نا بلكه .شرايط مناطق صنعتي قديمي نبود    
یوه جتاسیم، پ به ي گمیزان آلودر شوروي بسیار خطرناك تر بود، مثال گاز مناطق صنعتي قديمي موجود در جاھاي ديداشت كه 
 به دلیل ؛ھاباالتر از اينو ھا مربوط مي شد، آنعرضه كه به  تولیدي  و فرايند خطرناك)asbestos(نبه نسوز پمعادن جود وو سرب و 

 بود؛ به حدي كهباال ي بسیار خطرناكنیز در حد ي زيست محیطي   گ آلود صد ابتالي  درلذا  تراكم جمعیت خیلي كمتر بود،      اينكه  
  .  مي مردندي گاز اين آلود است؛ احیهكه در آن ندرختان و ماھیھاي رود كاما 

  

 مشخص شده بودند؛ و اآلن بايد علل اين استثناييبا اين بررسیھا مناطق  :تال به سرطانتالش براى كشف معماي عدم اب
  بقیـه ان حـضور داشـتند؛ بـه ھمـراه    دانـشمند نفـر از   ھـر كـدام ده    ھیئت اكتشافي كه در   دو  رديد،  گاستثنائي بودن معلوم مي     

ور عمده در دو نقطه متمركز مـي شـدند، بـراى    مناطق استثنائي بط. تشكیل شدسیھاى تحقیقاتي  رالزم براى اين بر   كارمندان  
به را ناحیه سولیكمسك عازم  اكتشافيروه گستي رپ سرMolodyevدكتر مولوديو روه اكتشافي مأموريت يافت، گھر منطقه يك 

ھمـه مراحـل ايـن    .  را عھـده دار بـود  برسنیكياكتشافي عازم ناحیه   روه  گستي  رپسر Grigorievوريو  گريگ و دكتر    ،عھده داشت 
تكنیكھـاي  ر بخـواھیم بـه تفـصیل روشـھا و     گـ ارديـده اسـت، امـا مـا در اينجـا       گسفرھاى اكتشافاتي و نوع بررسیھا مفصال ثبت        

نجـايش  گسترده و طوالني بوده و اين مقاله گخیلي ؛ شرح آنھا ردازيمپبشده در اين برنامه ھاى اكتشافي  تحقیقاتي بكار برده    
را تـا   نـد چمي توان كار بردند، بانواع تكنیكھايي كه آن دو ھیئت اكتشافي در بین و . ردازيمپمي از آنھا  ؛ لذا به برخي     نداردرا  آن  

  . نیمذکر ک
  بررســي،ي ســاكنانادژنــريــشه بررســي 

ــاي  ــتفاوتھ ــا   يادژن ــتالط آنھ ــروع و اخ ، و ف
 بررسي  مردم آنجا،  يگشرايط زند بررسي  

ــستم  ــواحي، آب رســانيكیفیــت سی  آن ن
، نوشیدن و   در خوردن مردم  عادات  بررسي  
، بررسـي   رمیھاگ و تفريح ھا و سر     خوابیدن

  ...و غیره.. و ... رده ھاي سني
  

بررسي و تحقیق اين  :دن رازشوده نشگ
؛ راز تـر عوامـل بـسیار بـه اضـافه عوامـل ريز     

ايـن   شود،گاستثنائي بودن اين نواحي را ن     
 تفاوتي محـسوسي را بـراى     چبررسیھا ھی 

ق منـاط سـكنه   هبنسبت اين نواحي   مردم  
 آزمايـشات   !!!ديكر شوروي نشان نمي داد    

ــر    ــر آن ب ــودكي و اث ــر روي آل انجــام شــده ب
ــاك، آب،  ــه   گخ ــايج ب ــداران، نت ــان و جان یاھ

) حاكي از عـدم وجـود تفـاوت   (غايت منفي   
 تـضاد   ؛ر اين نتايج منفـي    گا. به ارمغان آورد  

بین اين نتايج و نبودن موارد سرطان در آنجا 
موجـب تـشديد و   امـر   ھمـین  لـي و. دیتر از اين بـه اتمـام مـي رسـ     ي علمي خیلي زود   رسیھا بر را بیشتر تشديد نمي كرد، اين     

معمـاي اولیـه   . نـشان نمـی داد  را ي ھـیچ چیـزی قابـل اھمیتـ    نیز رسیھای طوالنی با ھمه اينھا؛ بر امارديد؛  گاستمرار بررسیھا   
كـه  ( دلیلـي مـردم ايـن نـواحي     چھید كه بدون  تر شده بود، و دانشمندان مي ديدنیدهچیپكشف نواحي غیر مبتال به سرطان؛     

  . !!!؟؟؟به سرطان مبتال نمي شوند) ر نواحي شوروي سابق استگشرايطشان بدتر از دي
  

كه در تفاوت مردم اين تنھا چیزی با كمال تعجب : باالتر از اينھا دانشمندان ھیئتھاى اكتشافي ديدند كه :یجیده تر شدن معماپ
   : کهاستاین یجیده تر مي كند، و آن پمواردي است كه معما را بود؛ قابل مالحظه نواحي نسبت به بقیه كشور 

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

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

 از يجند برابر شرابھاى معمول دنیاست، از اين رو يك) ودكا(ند، اضافه بر اينكه درصد الكل موجود در شراب روسي  خور ميچبار
بـازدھي كـاري و   ائین بـودن  پ موضوع مستي و عوارض آن در سالمتي فردي و اجتماعي و  ؛مشكالت شديد و شايع در شوروي     

محققین ھیئتھاى اكتشافي ديدند كه مردم اين نواحي علیرغم )  باشدباال بودن شدت بیماريھاى مربوطه و ديكر عوارض آن مي
 هكأن. عمال ناشناخته بودمطرح نبوده بلكه در میانشان به اسم مستي اى ديده پاصال ، و نیکوتینافراط بیشتر در استعمال الكل 

را  و ماننـد آنـ   از افت كاري؛رض مستي مست بشوند، بالتبع عوا قدر بدون اينكه آنآنجا مردم مي توانستند الكل بیشتر بنوشند     
زارش وجـود خـسارات بـه    گـ ھمجنین .  بلكه اين مردم راندمان بازدھي کاريشان خیلی بھتر از بقیه مناطق شوروی بود        ،نداشته

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

ر شخـصي بـا مقـداري    گـ  اطور نیست كـه  جه بخاطر مستي آوري آنست؛ ولى اينرگا حرمت استعمال مسكرات :توضیح مھم (
ند مسكر بودن نشانه حرام بودن مصرف چ ھر از اين رو؛واحي مذكور، مست نشود، آن مقدار بر او حالل شود، ھمینطور مردم ن      

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

  )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   

بودند؛ بلكه شرايط بد زيست محیطي اين نواحي و نیز باال بودن سطح سالمتي و كم بودن مراجعه به سرويـسھاى درمـاني و           
توضیحاتي براي تمام ايـن مـوارد بـه    ذشته نموده بود، و گدم تاثیر الكل روي اين مردم اين نواحي؛ معماي اولیه را غامض تر از        ع
  .  شودبي بیدا  دلیليكحتى  امید كمي بود كه  با ھمه بررسیھا؛ نمي خورد وشمچ



 

 مـورد  ييكـي از خـانواده ھـا   ) اهچـ (تم آب رسـاني  دكتر مولدويو بررسي سیـس  تابستاني، رمگيك روز : ي اين معما  شايگاز  ر
 مـشغول  ؛یـر پ) گبـزر مـادر  (فقط يـك بابوشـكا   . زن و شوھر سركار بودند و بجه ھا در مھدكودك.  شخصا انجام مي دادتحقیق را 
،  دلبـذیر نوشـیدني  ايـن  .اين بابوشكا يك نوشیدني خنك به دكتر مولوديو تعارف كرد و آن ھم قبول كرد.  آنجا بود يگخانكارھاي  

: زن جواب داد كه اسمشیرپ و ؟رسیدپدر باره ی آن . ناخته به نظر آمد ولی براي دكتر مولوديو ناش،خوش طعم و خنک کننده بود
 ايچتوضیح داد كه از زن یرپ.  نوشیدني را نمي شناختنینچون با ھمه دانشش چش بیشتر شد دكتر تعجب. است تي كواس

 آن زن ون دكتر حرفچابھام و تعجب دكتر برطرف نشد؛ و  . است تھیه شدهايچيا اسفنج  ايچ چقارشیرين تخمیر شده توسط 
بود و بر سر ھر كدام از اين شده یده چ بھلو ھم كچكو بزرك به او نشان داد كه در يك اطاق يگسنده تا كوزه او نمي فھمید، را 

ھـن مثـل يـك    پي و الـه  ژ یـز چيك آنھا بر روي سطح . آمدي بوي شديد تخمیر م. نبه اي يا كتاني كشیده بودپ هچباركوزه ھا يك   
 قھـوه اي خاكـستري   گو شبیه يـك عـروس دريـايي و بـه رنـ     ) یش دستيپھناي يك پ به هچكلورد شبیه گنوع شیريني (نكیك  پ

 رمگاه  سیايچ لیتر ٥ تا ٣ در ھر كوزه : تھیه دقیق آن براي دكتر شرح دادطرزیره زن پآن : رسیدپاو از روش تھیه اش . شناور بود
 ولرم شد يك فنحان تي ايچوقتي كه . مي ريزد)  كرم شكر براي ھر لیتر آب١٥٠ تا ١٠٠ و ايچري خوايك قاشق مرب(و شیرين 

. ي يا كتـاني مـي بنـدد   انبه پارحه پبا يك را بعد سر كوزه .  قرار مي دھدايچ روي سطح چقارافه مي كند و بك   ضكواس قبلي ا  
  .   تي كواس جديد آماده مي شود،  درجه٣٠ تا ٢٠ي  روز بعد در دما١٢ تا ١٠

 تخمیر شده برخورد ايچ ياتي كواس به ھمین نوشیدني نیز وريو كه در ناحیه برسنیكي تحقیق مي كرد گريگروه دكتر گاز قضا، 

 خـانواده ھـا   نشان داد كـه در ايـن دو ناحیـه قريـب بـه اتفـاق ھمـه ي       ھیئتھاى اكتشافي بررسیھاي طوالني و دقیق . ه بود كرد
  .       تھیه مي كردند و به مقدار زياد مصرف مي كردندتي كواسخودشان 

 

اي بـا  چ چ نتوانست رده بندي يا تشخیص قارروهگ كدام از دانشمندان اين دو چنوبت ارزيابي علمي نتايج بررسي كه رسید، ھی    
با تشخیص نمونه ھا و عكسھا، .  كمكشان رسیدانستیتو مركزي باكتريولوزيكي مسكو با سرعت به. قطعیت علمي انجام بدھد

ني كه يـك تـوده   پاژاي چ چاي يا قارچ جھمان اسفن اچكومبوو . ا سر كار دارند  چمبووككمتر شناخته شده     چمعلوم شد كه با قار    
  و رسوب سـلولھاي خمیـري النـه اي شـكل ساكارومیـسیز مـي      Bacterium xylinumم وزيلینگله اي تشكیل شده از باكتريوم ژ

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

  . وجود دارد نیزر گ دييھامخمر نین چھم و Pichia fermentans و Torula types    و
  

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

 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   هاكثر روزنامه ھاي آلمان دربار  .  به دست آمده است    رودلف اسكلنر دكتر  

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



 آن افـزايش آگـاھي   همنتشر كرد كه نتیجـ ، تحقیقات خود را در نشريات علمي ١٩۶٠در سالھاي . خود را بر اساس آن انجام داد      
 ديابت، فـشار خـون بـاال و اخـتالالت     درمان بیماريھاي را براي كومبوچادكتر اسكلنر .  بودكومبوچا خواص درماني و تقويتي   هدربار

 .، با موفقیت تمام بكار بردگوارشي شكمي و دفع و ھمچنین رماتیسم و نقرس
  

با توجه  (ايران  در است، اماروي اين موضوع ادامه داشتهجھان قات مراكز علمي مختلف  تحقیاخیر؛قرن ادامه در  :ساير جھان
 آشنا كومبوچااخیرا با فلذا ) ننددابررسي مي قابل  آنرا ؛غرب تأيیدو اينكه تنھا بعد از  ؛غرباز مراكز علمي جديد به رسم تبعیت 

  :رفته استگعلوم و وزارت صنايع و معادن در اين باره انجام  از دھه قبلي تا كنون دو طرح تحقیقاتي زير نظر وزارت و  اندشده
 -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  ثقفيلامیراسماعی -   كامبوچا    قارچ / وزارت صنايع و معادن
  

   عناوين بخشھاى آينده ازبرخي
  

 ومبوچاك تشکیل دھنده ياجزا
 ومبوچا بر روي ك)جھانيبا شھرت (برخي تجربه ھاى درماني 

 ومبوچاآثار تجربه شده كفھرست 
 ومبوچاكانواع فراورده ھاى قارج 
 ومبوچانحوه و مقدار مصرف ك

 ومبوچا كاري يا عوارض جانبي مصرفگناساز بررسي
  ومبوچاكروش تھیه و ساخت 

  ومبوچاھداري كگشرايط ن
  ومبوچاانواع فراورده ھاي ك

......  

  

  العاملني رب  حلمدوا


