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چکیده
قارچ هــا یــک منبــع غنــی از فیبــر، پروتئیــن و 
کاربرد هــای  قارچ هــا  هســتند.  آنتی اکســیدان 
فــراوان بــرای بیماری هــای قلبــی، ســرطان و دیابــت 
ــبب  ــانی س ــای انس ــال فعالیت ه ــن ح ــا ای ــد. ب دارن

در  می شــود.  وحشــی  قارچ هــای  بقــای  تهدیــد 
پژوهــش حاضــر با اســتفاده از بررســی پرسشــنامه  ای، 
ــان داده  ــی نش ــای اقلیم ــهروندی و داده ه ــش ش دان
ــه  ــی ب ــای داروی ــش قارچ ه ــان روی ــه زم ــد ک ش
ــا  ــر اســت. ب ــال تغیی ــی در ح ــرات اقلیم ــر تغیی خاط
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ــی ۶۵  ــای اقلیم ــرد و داده ه ــی و دو ف ــه س مصاحب
ــش   ــه فصــل روی ســال گذشــته نشــان داده شــد ک
قارچ هــای دارویــی در رشــته کــوه زاگــرس هرســال 
زودتــر از زمــان قابــل انتظــار رخ می دهــد کــه ایــن 
بــه خاطــر گرمایــش جهانــی اســت. در مطالعــه 

ــرات  ــرات تغیی ــهروندی اث ــش ش ــتفاده از دان ــا اس ب
اقلیمــی بــر تنــوع زیســتی ایــران بررســی شــد ایــن 
ــرای  ــران ب ــد در ســایر مناطــق ای رویکــرد مــی توان
درک بهتــر اثــرات تغییــرات اقلیمــی در ایــران مــورد 

ــرد.    ــرار گی اســتفاده ق

کلمات کلیدی: قارچ ها، تغییرات اقلیمی، دانش شهروندی، رشته کوه زاگرس، ایران.

مقدمه
ــه  ــت ب ــدن اس ــر ش ــال گرمت ــن در ح ــیاره زمی س
شــکلی کــه ۵ ســال گذشــته جــزء گرم تریــن 
نیــز  میــادی   ۲0۲0 ســال  و  بوده انــد  ســال ها 
ــت.  ــده اس ــت ش ــال ثب ــن س ــوان گرمتری ــه عن ب
ــی و  ــش جهان ــر گرمای ــه خاط ــده ب ــی ش پیش بین
تغییــرات اقلیمــی انســان های زیــادی خانه هــای 
ــادی  ــهرهای زی ــد داد و ش ــت خواهن ــود را از دس خ
ــت. در  ــد رف ــر آب خواهن ــه زی در مناطــق ســاحلی ب
برخــی مناطــق باران هــای سیل آســا و در برخــی 
ــد.  ــد ش ــتر خواه ــالی بیش ــر خشکس ــق دیگ مناط
ــده  ــبب ش ــوا س ــدن ه ــرم ش ــی و گ ــرات اقلیم تغیی
تاالب هــا  و  چشــمه ها  رودخانه هــا،  از  خیلــی 
خشــک شــوند. حیوانــات بــه خاطــر تغییــرات اقلیمــی 
ــرت  ــیر مهاج ــن در مس ــد و ممک ــرت می کنن مهاج
در خطــر قــرار گیرنــد. حتــی پیش بینــی شــده 
ــر  ــه خاط ــوری ب ــی و جان ــف گیاه ــای مختل گونه ه
ــوند.  ــرض ش ــه منق ــرای همیش ــی ب ــرات اقلیم تغیی
در کشــور ایــران نیــز ماننــد ســایر کشــورهای 
جهــان هــوا در حــال گــرم شــدن اســت. اگــر چــه 
در کشــور مطالعاتــی بــرای پیــش بینــی اثــر تغییــرات 
اقلیمــی بــر حیوانــات و گیاهــان انجــام شــده اســت 
ــی و  ــکاران، 1۳۹۶؛ قیوم ــی و هم ــان آقاخان )حیدری
ــژاد، 1۳۹۸(  ــنی ن ــی و محس ــکاران، 1۳۹۸؛ کرم هم
امــا مشــخص نیســت کــه آیــا هــم اکنــون نیــز تنــوع 
زیســتی کشــور تحــت تاثیــر تغییــرات اقلیمــی قــرار 
گرفتــه یــا خیــر؟ بنابرایــن الزم اســت پژوهش هایــی 
انجــام شــود کــه اثــر تغییــرات اقلیمــی بــر گروه هــای 
مختلــف موجــودات زنــده در کشــور بررســی شــود. 
و  دارویــی  قارچ هــای  زاگــرس  کــوه   رشــته  در 
خوراکــی وجــود دارد کــه )آصــف شــایان، 1۳۹۹( این 
ــت ضــد  ــد خاصی ــدی مانن ــا ویژگی  هــای مفی قارچ ه

میکروبــی و ضــد ویروســی دارنــد و اســتفاده از آن هــا 
باعــث کاهــش چربــی و کلســترول خــون می شــود. 
مطالعــات نشــان داده کــه پروتئینــی در ایــن قارچ هــا 
وجــود دارد کــه بــرای درمــان ســرطان روده بــزرگ 
مفیــد اســت. همچنیــن مــاده ای کــه از ایــن قارچ  هــا 
اســتخراج می شــود در درمــان ســرطان کبــد و شــش 
ــای  ــن قارچ ه ــفانه ای ــا متاس ــت. ام ــر اس ــز موث نی
ــد  ــرار دارن ــودی ق ــر ناب ــمند در خط ــی ارزش داروی
ــردم  ــیله م ــه وس ــترده ب ــورت گس ــه ص ــه ب ــرا ک چ
ــد  ــت تولی ــه فرص ــل از اینک ــده و قب ــع آوری ش جم
مثــل داشــته باشــند از زیســتگاه های طبیعــی خــارج 

می شــوند.
زودهنــگام  رویــش  امــا  اخیــر  ســال های  در 
قارچ هــای دارویــی ســبب شــده کــه میــزان بیشــتری 
از ایــن قارچ هــا از طبیعــت جمــع آوری شــوند. یعنــی 
ــی  ــای وحش ــته قارچ ه ــال های گذش ــه س ــبت ب نس
زودتــر می روینــد و هرســاله پیــدا شــدن اولیــن 
قارچ هــا در طبیعــت زودتــر از ســال های گذشــته 
ــی  ــر بررس ــش حاض ــدف پژوه ــد. ه ــاق می ده اتف
ــی و  ــای داروی ــش قارچ ه ــان روی ــر زم ــوه تغیی نح
ــهروندی  ــش ش ــتفاده از روش دان ــا اس ــل آن ب دالی

ــت. ــته اس ــی گذش ــات اقلیم و اطاع
مواد و روش ها

در پژوهــش حاضــر قارچ هــای تحــت مطالعــه از 
گونــه Pleurotus eryngii هســتند کــه در بخش هــای 
ــرش  ــته کوه زاگ ــه در رش ــور از جمل ــیعی از کش وس
ایــن   .)1۳۹۹ شــایان،  )آصــف  دارنــد  پراکنــش 
قارچ هــا در مناطــق ذکــر شــده بــه صــورت طبیعــی 
رشــد می کننــد و مصــارف خوراکــی و دارویــی دارنــد. 
شــکل 1 تصویــر تعــدادی از قارچ هــای دارویــی را در 

ــد.  ــان می ده ــت نش طبیع
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شکل 1 تصاویر قارچ های دارویی در طبیعت.

در شــکل 2 نمــودار مفهومــی مراحــل انجــام پژوهــش 
ــکل  ــه در ش ــور ک ــت. همانط ــده اس ــه ش ــر ارائ حاض
مشــخص اســت پژوهــش حاضــر بــر اســاس مشــاهده 
ــای  ــگام قارچ ه ــش زودهن ــی روی ــئله یعن ــک مس ی
دارویــی در کوه هــای زاگــرس در اســتان فــارس شــروع 
ــه  ــئله ارائ ــن مس ــرای ای ــه ای ب ــپس فرضی ــده و س ش
شــده اســت. در گام بعــد  از طریــق دانــش شــهروندی 
و داده هــای اقلیمــی گذشــته اطالعاتــی در جهــت تایید 

ایــن فرضیــه جمــع آوری شــده اســت.

شکل 2 نمودار مفهومی مراحل انجام پژوهش حاضر.

جمع آوری اطالعات
بــرای جمــع آوری اطاعــات بــرای بررســی درســتی 
ــد. در  ــتفاده ش ــه از دو روش اس ــتی فرضی ــا نادرس ی
روش اول از دانــش شــهروندی اســتفاده شــد. یعنــی 
ــر  ــوه تغیی ــنامه نح ــل پرسش ــه و تکمی ــا مصاحب ب
ــد. در روش  ــی ش ــل آن بررس ــش و دالی ــان روی زم
دوم از اطاعــات هواشناســی یعنــی دمــای هــوا 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــتفاده ش ــته اس ــال های گذش در س
فرضیــه مــا دمــای هــوا طــی ســال های اخیــر 

ــت.    ــده اس ــتر ش بیش
روش دانش شهروندی

ــه طــور  ــا علــم شــهروندی را ب دانــش شــهروندی ی
ــادی  ــراد ع ــاهدات اف ــش و مش ــوان دان ــاده می ت س
ــع  ــت. در واق ــر گرف ــمند( در نظ ــر دانش ــه )غی جامع
بــرای  عــادی  مــردم  از  شــهروندی  دانــش  در 
گــردآوری اطاعــات علمــی اســتفاده می شــود. 
در پژوهــش حاضــر بــرای اولیــن بــار در ایــران 
ــش  ــان روی ــر زم ــل تغیی ــوه و دلی ــن نح ــرای تعیی ب
ــهروندی  ــش ش ــی از دان ــی وحش ــای خوارک قارچ ه
اســتفاده شــد. روش پژوهــش بــه صــورت مصاحبــه 
و پرسشــنامه ای اســت. یعنــی بــا مصاحبــه و تکمیــل 
ــه  ــرادی ک ــا از اف ــش قارچ ه ــان روی ــنامه زم پرسش
ــی جمــع آوری  ــارچ خوراکی/داروی در زندگــی خــود ق
ــا  ــش قارچ ه ــان روی ــد زم ــد. بع ــوال ش ــد، س کردن
ــا  ــا ب ــه آی ــف بررســی شــد ک طــی ســال های مختل
حرکــت از ســال های گذشــته بــه حاضــر زمــان 
ــر.  ــا خی ــد ی ــاق می افت ــر اتف ــا زودت ــش قارچ ه روی
ــه ایــن ترتیــب ۳۲ پرسشــنامه تکمیــل شــد. ســن  ب
ــه  ــود. البت ــر ب ــال متغی ــا ۸۲ س ــال ت ــراد از ۳۳ س اف
بــرای اینکــه بتــوان اطاعــات ســال های دور را نیــز 
جمــع آوری کــرد ســعی شــد بیشــتر از افــرادی ســوال 
شــود کــه ســن باالیــی دارنــد. بــه خاطــر ســن زیــاد 
ــتند  ــه را نداش ــدن از خان ــرون آم ــکان بی ــی ام برخ
بنابرایــن بــرای تکمیــل پرسشــنامه بــه منــزل آن هــا 
ــنامه ها  ــات پرسش ــر اطاع ــد. در گام آخ ــه ش مراجع
Microsoft Of� )وارد نــرم افــزار مایکروســافت اکســل 

ــرای  fice Excel 2010( شــد و نمودارهــای متناســب ب
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ــدند.  ــه ش ــخ ها تهی ــر پاس ــل بهت ــه و تحلی تجزی
داده های اقلیمی

یکــی دیگــر از راه هــای جمــع آوری اطاعــات بــرای 
آزمــون فرضیــه پژوهــش حاضــر بررســی ایــن اســت 
ــش  ــته افزای ــال های گذش ــوا در س ــا ه ــا دم ــه آی ک
ــه  ــش یافت ــوا افزای ــای ه ــر دم ــر؟ اگ ــا خی ــه ی یافت
باشــد یعنــی فرضیــه ایــن پژوهــش می توانــد درســت 
ــان  ــی هم ــای اقلیم ــع آوری داده ه ــرای جم ــد. ب باش
بــازه زمانــی مشــاهدات ثبــت شــده از قارچ هــا یعنــی 
ــه  ــه شــد. ب ــون در نظــر گرفت ــا کن از ســال 1۳۳0 ت
ایــن ترتیــب در منابــع کــه بــه صــورت رایــگان برای 
همــه در دســترس هســتند بــه جســتجوی اطاعــات 
اقلیمــی پرداختــه شــد. منظــور از اطاعــات اقلیمــی 

در اینجــا متوســط دمــای ســاالنه اســت. 
نتایج 

ــه  ــه ب ــش و مصاحب ــورد پرس ــرد م ــی ۳۲ دو ف تمام
ــند؟  ــی را می شناس ــای داروی ــا قارچ ه ــوال آی دو س
ــه  ــد؟ پاســخ بل ــارچ دارویــی مصــرف کرده ای ــا ق و آی
ــل  ــن دلی ــه ای ــواالت ب ــن س ــکل ۳(. ای ــد )ش داده ان
ــراد  ــود اف ــل ش ــان حاص ــه اطمین ــت ک ــم اس مه
ــخصی  ــارب ش ــاس تج ــر اس ــود را ب ــخ های خ پاس
ــت.  ــنیده ها نیس ــاس ش ــر اس ــد و ب ــه می کنن ارائ

شکل 3 نمودار نتایج پاسخ به دو سوال آیا قارچ های دارویی را می شناسید؟ و آیا قارچ دارویی مصرف کرده اید؟

ــه از  ــن نشــان داد هم بررســی پرسشــنامه ها همچنی
ــی  ــای وحش ــع آوری قارچ ه ــرای جم ــن ب ــن پایی س
ــارچ از  ــن ق ــن اولی ــن یافت ــد. س ــوه می رون ــه ک ب
ــخ  ــن پاس ــالگی در بی ــا 1۲ س ــالی ت ــش س ــن ش س
دهنــدگان متفــاوت بــود )شــکل 4(. بــه دلیــل اینکــه 
تجربــه یافتــن اولیــن قــارچ بســیار خــاص اســت در 
ذهــن همــه افــراد تــا آخــر عمــر باقــی می مانــد. ایــن 
ســوال بــه ایــن دلیــل مطــرح شــد تــا افــراد بــه طــور 
دقیــق بتواننــد زمــان و ســال رویــش قارچ هــا را بــه 

خاطــر آورنــد.
ــاهدات  ــاس مش ــر اس ــا ب ــه آی ــن اینک ــرای تعیی ب
صــورت گرفتــه زمــان رویــش قارچ هــا تغییــر کــرده 

ــر مطــرح شــد.  ــر پرســش زی ــا خی ی
زمان رویش اولین قارچ ها در چه روز، ماه و 

سالی بود؟
اطاعــات  از  اســتفاده  بــا   ۵ شــکل  نمــودار 
پرسشــنامه ها تهیــه شــده اســت. همانطــور کــه ایــن 
شــکل نشــان می دهــد بــا وجــود تفــاوت زیــاد بیــن 
ــای 1۳۳0  ــال ه ــذر از س ــا گ ــف ب ــال های مختل س
ــج زمــان رویــش قارچ هــا  ــه تدری ــه ســال 1۳۹۹ ب ب
ــت.  ــرده اس ــر ک ــفند تغیی ــه اس ــن ب ــاه فروردی از م
ــه دســت آمــده طــی  ــر اســاس اطاعــات ب ــه ب البت
ســاله ای مختلــف در هــر دو مــاه فروردیــن و اســفند 
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داشــته اند.  متعــددی  مشــاهدات  مختلــف  افــراد 
ــر  ــش زودت ــال ها روی ــن س ــی در ای ــد کل ــا رون ام

ــفند  ــل اس ــی در اوای ــوده و حت ــی ب ــای وحش قارچ ه
ــید.  ــت رس ــه ثب ــا ب ــش قارچ ه ــاهداتی از روی ــز مش نی

شکل 4 نمودار سن 32 فرد در زمان یافتن اولین قارچ.

شکل 5 نمودار تغییرات زمان رویش قارچ ها از سال 1330 تا 1399 بر اساس 64 مشاهده در بازه زمانی مذکور.

بــرای اینکــه مشــخص شــود چــه تعــداد از افــراد بــر 
ــر از  ــا زودت ــش قارچ ه ــه روی ــتند ک ــاور هس ــن ب ای
گذشــته اتفــاق می افتــد از آن هــا ســوال شــد کــه آیــا 
ــا  ــش قارچ ه ــان روی ــما زم ــادآوری ش ــاس ی ــر اس ب
ــه؟  ــت؟ چگون ــرده اس ــر ک ــته تغیی ــه گذش ــبت ب نس
ــوان گفــت زمــان رویــش  ــر اســاس پاســخ ها می ت ب

قارچ هــا تغییــر کــرده و رویــش آن هــا زودتــر اتفــاق 
ــل  ــه پرسشــنامه ها را تکمی ــری ک ــد. از 32 نف می افت
ــی در حــدود 78 درصــد اعــالم  ــر یعن ــد 25 نف کردن
ــا  ــر آن ه ــا از نظ ــش قارچ ه ــان روی ــه زم ــد ک کردن
ــد  ــاق می افت ــته اتف ــر از گذش ــرده و زودت ــر ک تغیی

)شــکل 6(.
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شکل 6 نمودار پاسخ های داده شده به سوال آیا زمان رویش قارچ ها نسبت به گذشته تغییر کرده است؟ چگونه؟

پاســخ افــراد بــه ســوال دلیــل رویــش زود تــر 
قارچ هــا در ســال های اخیــر شــامل ســه نــوع 
ــالی  ــوا، خشکس ــدن ه ــرم ش ــی گ ــی یعن ــخ کل پاس
ــد  ــد بودن ــا معتق ــتر آن ه ــود. بیش ــوارد ب ــایر م و س
ــه گذشــته ســبب  ــر شــدن هــوا نســبت ب کــه گرم ت
ــکل ۷(.  ــد )ش ــش کنن ــر روی ــا زودت ــود قارچ ه می ش
برخــی معتقــد بودنــد کــه خشکســالی ســبب میشــود 

ــد.  ــش کنن ــر روی ــا زودت قارچ ه

ــال  ــران از س ــی در ای ــرات دمای ــی تغیی ــج بررس نتای
ــه  ــال 1۳۳0 شمســی ک ــی از س ــادی یعن 1۹۵1 می
اطاعــات رویــش قارچ هــا از طریــق پرسشــنامه 
ــازه  ــن ب ــد، نشــان می دهــد کــه در ای ــه دســت آم ب
زمانــی تقریبــا ۶۵ ســاله دمــای هــوا در کشــور 
ــگ در شــکل  ــه اســت. خــط ســیاه رن افزایــش یافت
ــه  ــه دمــا افزایــش یافت ۸ نشــان می دهــد کــه چگون

اســت.

شــکل 7 نمــودار دایــره ای پاســخ مــردم بــه ســوال 
ــر قارچ هــا. دلیــل رویــش زودت

بحث و نتیجه گیری
بررســی مقــاالت منتشــر شــده نشــان می دهنــد کــه 
ــای  ــر قارچ ه ــی ب ــرات اقلیم ــرات تغیی ــون اث ــا کن ت
ــت.  ــده اس ــی نش ــران بررس ــی در ای ــی وحش داروی
امــا در کشــور تحقیقــات متعــددی بــرای پیش بینــی 
اثــرات تغییــرات اقلیمــی بــر پســتانداران و پرنــدگان 
و یــا گیاهــان انجــام شــده اســت )حیدریــان آقاخانــی 
و همــکاران، 1۳۹۶؛ قیومــی و همــکاران، 1۳۹۸؛ 
کرمــی و محســنی نــژاد، 1۳۹۸؛ شــمس و همــکاران 
ــژاد  ــه کرمــی و محســنی ن ــوان نمون ــه عن 1۳۹۸(. ب
در ســال 1۳۹۸ اثــر تغییــر اقلیــم آینــده را بــر خــرس 
ــر  ــه دیگ ــد. نمون ــی کردن ــران بررس ــوه ای در ای قه
مطالعــات تعییــن اثــر تغیــر اقلیــم را بــر جنگل هــای 
مانگــرو در ایــران اســت کــه قیومــی و همــکاران در 

ــد.  ــر کرده ان ــال 1۳۹۸ منتش س
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.)https://tradingeconomics.com( شکل 8 نمودار تغییرات دمای ایران از سال 1951 تا 2015 میالدی. منبع

در کوه هــای زاگــرس هــم مقاالتــی دربــاره گیاهــان 
ــه  ــک مطالع ــه در ی ــرای نمون ــت. ب ــده اس ــاپ ش چ
حیدریــان آقاخانــی و همــکاران ایشــان در ســال 
1۳۹۶ اثــرات تغییــرات اقلیمــی آینــده را بــر درخــت 
بلــوط ایرانــی مــورد برســی قــرار دادنــد. در مطالعه ای 
دیگــر نقــی پــور بــرج و همکارانشــان در ســال 1۳۹۷ 
ــه در  ــت بن ــر درخ ــده را ب ــی آین ــرات اقلیم ــر تغیی اث
منطقــه زاگــرس مرکــزی مطالعــه کردنــد. نیــاز 
اســت تاکیــد شــود همــه ایــن تحقیقــات بــر اســاس 
ــوده و شــواهدی کــه نشــان  ــی ب مدل هــای پیش بین
ــر  ــت تاثی ــز تح ــون نی ــا هم اکن ــن گونه ه ــد ای ده
تغییــرات اقلیمــی قــرار دارنــد در آن هــا ارائــه نشــده 

اســت.
ــی  ــئله یعن ــک مس ــاهده ی ــا مش ــر ب ــش حاض پژوه
دارویــی وحشــی  قارچ هــای  رویــش زودهنــگام 
ــرح  ــد از ط ــده و بع ــروع ش ــر ش ــال های اخی در س
ــی  ــهروندی یعن ــش ش ــه از دو روش دان ــک فرضی ی
ــی  ــردم و بررس ــنامه از م ــل پرسش ــه و تکمی مصاحب
داده هــای اقلیمــی گذشــته اطاعاتــی بــرای بررســی 
ــه پژوهــش جمــع آوری  ــا نادرســتی فرضی درســتی ی
ــه دســت آمــده  ــه و تحلیــل اطاعــات ب شــد. تجزی
نشــان داد، احتمــاال فرضیــه پژوهــش یعنــی تغییــرات 
ــر  ــش زودت ــبب روی ــن س ــش زمی ــی و گرمای اقلیم
ــج  ــد. نتای ــت باش ــد درس ــود می توان ــا می ش قارچ ه
ــای  ــی دم ــه وقت ــد ک ــه حاضــر نشــان می ده مطالع
هــوا افزایــش یابــد بــه طــور مســتقیم زمــان رویــش 

ــن  ــر خواهــد کــرد. مهم تری قارچ هــا در طبیعــت تغیی
ــه پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه نشــان  یافت
ــران  ــز در ای ــون نی ــم اکن ــم ه ــر اقلی ــد تغیی می ده

ــته اســت.  ــای گذاش ــود را برج ــرات خ اث
ــد در اثبــات واقعــی  یافته هــای ایــن تحقیــق می توان
بــودن تغییــر اقلیــم در ایــران و متقاعــد نمــودن افــراد 
ــتی در  ــت تنوع زیس ــت حفاظ ــاش در جه ــرای ت ب
ــن  ــود. همچنی ــتفاده ش ــی اس ــرات اقلیم ــر تغیی براب
نتایــج ایــن تحقیــق می توانــد توســط ســازمان 
محیط زیســت کشــور بــرای حفاظــت قارچ هــای 
دارویــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. پیشــنهاد 
می شــود رویکــرد مطالعــه حاضــر در دیگــر مناطــق 
ــرات  ــذاری تغیی ــوه اثرگ ــی نح ــرای بررس ــران ب ای
اقلیمــی بــر تنــوع زیســتی مــورد اســتفاده قــرار گیرد. 
بــرای مثــال از آنجــا کــه بــه خاطــر تغییــرات اقلیمــی 
زمــان مهاجــرت گونه هــا تغییــر می کنــد افــراد 
می تواننــد بــا اســتفاده از روش مصاحبــه و پرسشــنامه 
ــا  ــرت گونه ه ــان مهاج ــاال، زم ــن ب ــا س ــراد ب از اف
ــان  ــا زم ــد و ب ــوال کنن ــته را س ــال های  گذش در س
ــن  ــد. همچنی ــا مقایســه کنن مهاجــرت حاضــر آن ه
بــرای بررســی تغییــر زمــان گلدهــی گیاهــان وحشــی 

ــرد. ــتفاده ک ــن روش اس ــوان از ای ــز می ت نی
اگرچــه در مطالعــه حاضــر نشــان داده  شــد کــه 
بــرای  تهدیــد  عامــل  یــک  اقلیمــی  تغییــرات 
قارچ هــای دارویــی اســت امــا عوامــل تهدیــد کننــده 
دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه بــرای مدیریــت آن هــا 
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نیــاز اســت مطالعــات بیشــتری صــورت گیــرد. بــرای 
مثــال بخــش عمــده  قارچ هــای دارویــی بــه ســرعت 
از طبیعــت جمــع آوری می شــوند و بــه آن هــا فرصــت 
ــود  ــث می ش ــن باع ــود. ای ــل داده نمی ش ــد مث تولی
ــی  ــای داروی ــداد قارچ ه ــده تع ــال های آین ــی س ط
بســیار کــم شــود. تنهــا قارچ هــای می تواننــد تولیــد 

مثــل کننــد کــه در البــای ســنگ ها قــرار داشــته و 
مــردم امــکان یافتــن و جمــع آوری آن هــا را نداشــته 
باشــند.  بنابرایــن الزم اســت بــه مــردم آمــوزش داده 
ــه  ــد ب ــخصی می توانن ــای مش ــه در زمان ه ــود ک ش
ــد  ــا را جمــع آوری کنن ــن قارچ ه ــداد محــدود از ای تع

تــا نســل آن هــا بــه طــور کامــل منقــرض نشــود.
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