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چکیده
قارچهــا یــک منبــع غنــی از فیبــر ،پروتئیــن و
آنتیاکســیدان هســتند .قارچهــا کاربردهــای
فــراوان بــرای بیماریهــای قلبــی ،ســرطان و دیابــت
دارنــد .بــا ایــن حــال فعالیتهــای انســانی ســبب

تهدیــد بقــای قارچهــای وحشــی میشــود .در
پژوهــش حاضــر با اســتفاده از بررســی پرسشــنامهای،
دانــش شــهروندی و دادههــای اقلیمــی نشــان داده
شــد کــه زمــان رویــش قارچهــای دارویــی بــه
خاطــر تغییــرات اقلیمــی در حــال تغییــر اســت .بــا

مصاحبــه ســی و دو فــرد و دادههــای اقلیمــی 65
ســال گذشــته نشــان داده شــد کــه فصــل روی ـش
قارچهــای دارویــی در رشــته کــوه زاگــرس هرســال
زودتــر از زمــان قابــل انتظــار رخ میدهــد کــه ایــن
بــه خاطــر گرمایــش جهانــی اســت .در مطالعــه

بــا اســتفاده از دانــش شــهروندی اثــرات تغییــرات
اقلیمــی بــر تنــوع زیســتی ایــران بررســی شــد ایــن
رویکــرد مــی توانــد در ســایر مناطــق ایــران بــرای
درک بهتــر اثــرات تغییــرات اقلیمــی در ایــران مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد.

کلمات کلیدی :قارچها ،تغییرات اقلیمی ،دانش شهروندی ،رشته کوه زاگرس ،ایران.
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مقدمه
ســیاره زمیــن در حــال گرمتــر شــدن اســت بــه
شــکلی کــه  5ســال گذشــته جــزء گرمتریــن
ســالها بودهانــد و ســال  2020میــادی نیــز
بــه عنــوان گرمتریــن ســال ثبــت شــده اســت.
پیشبینــی شــده بــه خاطــر گرمایــش جهانــی و
تغییــرات اقلیمــی انســانهای زیــادی خانههــای
خــود را از دســت خواهنــد داد و شــهرهای زیــادی
در مناطــق ســاحلی بــه زیــر آب خواهنــد رفــت .در
برخــی مناطــق بارانهــای سیلآســا و در برخــی
مناطــق دیگــر خشکســالی بیشــتر خواهــد شــد.
تغییــرات اقلیمــی و گــرم شــدن هــوا ســبب شــده
خیلــی از رودخانههــا ،چشــمهها و تاالبهــا
خشــک شــوند .حیوانــات بــه خاطــر تغییــرات اقلیمــی
مهاجــرت میکننــد و ممکــن در مســیر مهاجــرت
در خطــر قــرار گیرنــد .حتــی پیشبینــی شــده
گونههــای مختلــف گیاهــی و جانــوری بــه خاطــر
تغییــرات اقلیمــی بــرای همیشــه منقــرض شــوند.
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
(حیدریــان آقاخانــی و همــکاران1396 ،؛ قیومــی و
همــکاران1398 ،؛ کرمــی و محســنی نــژاد)1398 ،
امــا مشــخص نیســت کــه آیــا هــم اکنــون نیــز تنــوع
زیســتی کشــور تحــت تاثیــر تغییــرات اقلیمــی قــرار
گرفتــه یــا خیــر؟ بنابرایــن الزم اســت پژوهشهایــی
انجــام شــود کــه اثــر تغییــرات اقلیمــی بــر گروههــای
مختلــف موجــودات زنــده در کشــور بررســی شــود.
در رشــته کــوه زاگــرس قارچهــای دارویــی و
خوراکــی وجــود دارد کــه (آصــف شــایان )1399 ،این
قارچهــا ویژگیهــای مفیــدی ماننــد خاصیــت ضــد

میکروبــی و ضــد ویروســی دارنــد و اســتفاده از آنهــا
باعــث کاهــش چربــی و کلســترول خــون میشــود.
مطالعــات نشــان داده کــه پروتئینــی در ایــن قارچهــا
وجــود دارد کــه بــرای درمــان ســرطان روده بــزرگ
مفیــد اســت .همچنیــن مــادهای کــه از ایــن قارچهــا
اســتخراج میشــود در درمــان ســرطان کبــد و شــش
نیــز موثــر اســت .امــا متاســفانه ایــن قارچهــای
دارویــی ارزشــمند در خطــر نابــودی قــرار دارنــد
چــرا کــه بــه صــورت گســترده بــه وســیله مــردم
جمــعآوری شــده و قبــل از اینکــه فرصــت تولیــد
مثــل داشــته باشــند از زیســتگاههای طبیعــی خــارج
میشــوند.
در ســالهای اخیــر امــا رویــش زودهنــگام
قارچهــای دارویــی ســبب شــده کــه میــزان بیشــتری
از ایــن قارچهــا از طبیعــت جم ـعآوری شــوند .یعنــی
نســبت بــه ســالهای گذشــته قارچهــای وحشــی
زودتــر میروینــد و هرســاله پیــدا شــدن اولیــن
قارچهــا در طبیعــت زودتــر از ســالهای گذشــته
اتفــاق میدهــد .هــدف پژوهــش حاضــر بررســی
نحــوه تغییــر زمــان رویــش قارچهــای دارویــی و
دالیــل آن بــا اســتفاده از روش دانــش شــهروندی
و اطالعــات اقلیمــی گذشــته اســت.
مواد و روشها
در پژوهــش حاضــر قارچهــای تحــت مطالعــه از
گونــه  Pleurotus eryngiiهســتند کــه در بخشهــای
وســیعی از کشــور از جملــه در رشــتهکوه زاگــرش
پراکنــش دارنــد (آصــف شــایان .)1399 ،ایــن
قارچهــا در مناطــق ذکــر شــده بــه صــورت طبیعــی
رشــد میکننــد و مصــارف خوراکــی و دارویــی دارنــد.
شــکل  1تصویــر تعــدادی از قارچهــای دارویــی را در
طبیعــت نشــان میدهــد.
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شکل  1تصاویر قارچهای دارویی در طبیعت.
در شــکل  2نمــودار مفهومــی مراحــل انجــام پژوهــش
حاضــر ارائــه شــده اســت .همانطــور کــه در شــکل
مشــخص اســت پژوهــش حاضــر بــر اســاس مشــاهده
یــک مســئله یعنــی رویــش زودهنــگام قارچهــای
دارویــی در کوههــای زاگــرس در اســتان فــارس شــروع
شــده و ســپس فرضیــهای بــرای ایــن مســئله ارائــه
شــده اســت .در گام بعــد از طریــق دانــش شــهروندی
و دادههــای اقلیمــی گذشــته اطالعاتــی در جهــت تایید
ایــن فرضیــه جم ـعآوری شــده اســت.
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جمعآوری اطالعات
بــرای جم ـعآوری اطالعــات بــرای بررســی درســتی
یــا نادرســتی فرضیــه از دو روش اســتفاده شــد .در
روش اول از دانــش شــهروندی اســتفاده شــد .یعنــی
بــا مصاحبــه و تکمیــل پرسشــنامه نحــوه تغییــر
زمــان رویــش و دالیــل آن بررســی شــد .در روش
دوم از اطالعــات هواشناســی یعنــی دمــای هــوا
در ســالهای گذشــته اســتفاده شــد .بــر اســاس
فرضیــه مــا دمــای هــوا طــی ســالهای اخیــر
بیشــتر شــده اســت.
روش دانش شهروندی
دانــش شــهروندی یــا علــم شــهروندی را بــه طــور
ســاده میتــوان دانــش و مشــاهدات افــراد عــادی
جامعــه (غیــر دانشــمند) در نظــر گرفــت .در واقــع
در دانــش شــهروندی از مــردم عــادی بــرای
گــردآوری اطالعــات علمــی اســتفاده میشــود.
در پژوهــش حاضــر بــرای اولیــن بــار در ایــران
بــرای تعییــن نحــوه و دلیــل تغییــر زمــان رویــش
قارچهــای خوارکــی وحشــی از دانــش شــهروندی
اســتفاده شــد .روش پژوهــش بــه صــورت مصاحبــه
و پرسشــنامهای اســت .یعنــی بــا مصاحبــه و تکمیــل
پرسشــنامه زمــان رویــش قارچهــا از افــرادی کــه
در زندگــی خــود قــارچ خوراکی/دارویــی جم ـعآوری
کردنــد ،ســوال شــد .بعــد زمــان رویــش قارچهــا
طــی ســالهای مختلــف بررســی شــد کــه آیــا بــا
حرکــت از ســالهای گذشــته بــه حاضــر زمــان
رویــش قارچهــا زودتــر اتفــاق میافتــد یــا خیــر.
بــه ایــن ترتیــب  32پرسشــنامه تکمیــل شــد .ســن
افــراد از  33ســال تــا  82ســال متغیــر بــود .البتــه
بــرای اینکــه بتــوان اطالعــات ســالهای دور را نیــز
جمـعآوری کــرد ســعی شــد بیشــتر از افــرادی ســوال
شــود کــه ســن باالیــی دارنــد .بــه خاطــر ســن زیــاد
برخــی امــکان بیــرون آمــدن از خانــه را نداشــتند
بنابرایــن بــرای تکمیــل پرسشــنامه بــه منــزل آن هــا
مراجعــه شــد .در گام آخــر اطالعــات پرسشــنامهها
وارد نـ�رم افـ�زار مایکروسـ�افت اکسـ�ل( (�Microsoft Of
 )fice Excel 2010شــد و نمودارهــای متناســب بــرای
شکل  2نمودار مفهومی مراحل انجام پژوهش حاضر.

تجزیــه و تحلیــل بهتــر پاســخها تهیــه شــدند.
دادههای اقلیمی
یکــی دیگــر از راههــای جمـعآوری اطالعــات بــرای
آزمــون فرضیــه پژوهــش حاضــر بررســی ایــن اســت
کــه آیــا دمــا هــوا در ســالهای گذشــته افزایــش
یافتــه یــا خیــر؟ اگــر دمــای هــوا افزایــش یافتــه
باشــد یعنــی فرضیــه ایــن پژوهــش میتوانــد درســت
باشــد .بــرای جمــعآوری دادههــای اقلیمــی همــان
بــازه زمانــی مشــاهدات ثبــت شــده از قارچهــا یعنــی
از ســال  1330تــا کنــون در نظــر گرفتــه شــد .بــه
ایــن ترتیــب در منابــع کــه بــه صــورت رایــگان برای
همــه در دســترس هســتند بــه جســتجوی اطالعــات
اقلیمــی پرداختــه شــد .منظــور از اطالعــات اقلیمــی
در اینجــا متوســط دمــای ســاالنه اســت.
نتایج
تمامــی  32دو فــرد مــورد پرســش و مصاحبــه بــه
دو ســوال آیــا قارچهــای دارویــی را میشناســند؟
و آیــا قــارچ دارویــی مصــرف کردهایــد؟ پاســخ بلــه
دادهانــد (شــکل  .)3ایــن ســواالت بــه ایــن دلیــل
مهــم اســت کــه اطمینــان حاصــل شــود افــراد
پاســخهای خــود را بــر اســاس تجــارب شــخصی
ارائــه میکننــد و بــر اســاس شــنیدهها نیســت.

بررســی پرسشــنامهها همچنیــن نشــان داد همــه از
ســن پاییــن بــرای جمــعآوری قارچهــای وحشــی
بــه کــوه میرونــد .ســن یافتــن اولیــن قــارچ از
ســن شــش ســالی تــا  12ســالگی در بیــن پاســخ
دهنــدگان متفــاوت بــود (شــکل  .)4بــه دلیــل اینکــه
تجربــه یافتــن اولیــن قــارچ بســیار خــاص اســت در
ذهــن همــه افــراد تــا آخــر عمــر باقــی میمانــد .ایــن
ســوال بــه ایــن دلیــل مطــرح شــد تــا افــراد بــه طــور
دقیــق بتواننــد زمــان و ســال رویــش قارچهــا را بــه
خاطــر آورنــد.
بــرای تعییــن اینکــه آیــا بــر اســاس مشــاهدات
صــورت گرفتــه زمــان رویــش قارچهــا تغییــر کــرده
یــا خیــر پرســش زیــر مطــرح شــد.
زمان رویش اولین قارچها در چه روز ،ماه و
سالی بود؟
نمــودار شــکل  5بــا اســتفاده از اطالعــات
پرسشــنامهها تهیــه شــده اســت .همانطــور کــه ایــن
شــکل نشــان میدهــد بــا وجــود تفــاوت زیــاد بیــن
ســالهای مختلــف بــا گــذر از ســال هــای 1330
بــه ســال  1399بــه تدریــج زمــان رویــش قارچهــا
از مــاه فروردیــن بــه اســفند تغییــر کــرده اســت.
البتــه بــر اســاس اطالعــات بــه دســت آمــده طــی
ســالهای مختلــف در هــر دو مــاه فروردیــن و اســفند
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افــراد مختلــف مشــاهدات متعــددی داشــتهاند.
امــا رونــد کلــی در ایــن ســالها رویــش زودتــر

قارچهــای وحشــی بــوده و حتــی در اوایــل اســفند
نیــز مشــاهداتی از رویــش قارچهــا بــه ثبــت رســید.

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

شکل  5نمودار تغییرات زمان رویش قارچها از سال  1330تا  1399بر اساس  64مشاهده در بازه زمانی مذکور.
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بــرای اینکــه مشــخص شــود چــه تعــداد از افــراد بــر
ایــن بــاور هســتند کــه رویــش قارچهــا زودتــر از
گذشــته اتفــاق میافتــد از آنهــا ســوال شــد کــه آیــا
بــر اســاس یــادآوری شــما زمــان رویــش قارچهــا
نســبت بــه گذشــته تغییــر کــرده اســت؟ چگونــه؟
بــر اســاس پاس ـخها میتــوان گفــت زمــان رویــش

قارچهــا تغییــر کــرده و رویــش آنهــا زودتــر اتفــاق
میافتــد .از  32نفــری کــه پرسشــنامهها را تکمیــل
کردنــد  25نفــر یعنــی در حــدود  78درصــد اعــام
کردنــد کــه زمــان رویــش قارچهــا از نظــر آنهــا
تغییــر کــرده و زودتــر از گذشــته اتفــاق میافتــد
(شــکل .)6

شکل  6نمودار پاسخهای داده شده به سوال آیا زمان رویش قارچها نسبت به گذشته تغییر کرده است؟ چگونه؟

شــکل  7نمــودار دایــرهای پاســخ مــردم بــه ســوال
دلیــل رویــش زودتــر قارچهــا.

بحث و نتیجهگیری
بررســی مقــاالت منتشــر شــده نشــان میدهنــد کــه
تــا کنــون اثــرات تغییــرات اقلیمــی بــر قارچهــای
دارویــی وحشــی در ایــران بررســی نشــده اســت.
امــا در کشــور تحقیقــات متعــددی بــرای پیشبینــی
اثــرات تغییــرات اقلیمــی بــر پســتانداران و پرنــدگان
و یــا گیاهــان انجــام شــده اســت (حیدریــان آقاخانــی
و همــکاران1396 ،؛ قیومــی و همــکاران1398 ،؛
کرمــی و محســنی نــژاد1398 ،؛ شــمس و همــکاران
 .)1398بــه عنــوان نمونــه کرمــی و محســنی نــژاد
در ســال  1398اثــر تغییــر اقلیــم آینــده را بــر خــرس
قهــوهای در ایــران بررســی کردنــد .نمونــه دیگــر
مطالعــات تعییــن اثــر تغیــر اقلیــم را بــر جنگلهــای
مانگــرو در ایــران اســت کــه قیومــی و همــکاران در
ســال  1398منتشــر کردهانــد.
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پاســخ افــراد بــه ســوال دلیــل رویــش زودتــر
قارچهــا در ســالهای اخیــر شــامل ســه نــوع
پاســخ کلــی یعنــی گــرم شــدن هــوا ،خشکســالی
و ســایر مــوارد بــود .بیشــتر آنهــا معتقــد بودنــد
کــه گرمتــر شــدن هــوا نســبت بــه گذشــته ســبب
میشــود قارچهــا زودتــر رویــش کننــد (شــکل .)7
برخــی معتقــد بودنــد کــه خشکســالی ســبب میشــود
قارچهــا زودتــر رویــش کننــد.

نتایــج بررســی تغییــرات دمایــی در ایــران از ســال
 1951میــادی یعنــی از ســال  1330شمســی کــه
اطالعــات رویــش قارچهــا از طریــق پرسشــنامه
بــه دســت آمــد ،نشــان میدهــد کــه در ایــن بــازه
زمانــی تقریبــا  65ســاله دمــای هــوا در کشــور
افزایــش یافتــه اســت .خــط ســیاه رنــگ در شــکل
 8نشــان میدهــد کــه چگونــه دمــا افزایــش یافتــه
اســت.
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شکل  8نمودار تغییرات دمای ایران از سال  1951تا  2015میالدی .منبع (.)https://tradingeconomics.com
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در کوههــای زاگــرس هــم مقاالتــی دربــاره گیاهــان
چــاپ شــده اســت .بــرای نمونــه در یــک مطالعــه
حیدریــان آقاخانــی و همــکاران ایشــان در ســال
 1396اثــرات تغییــرات اقلیمــی آینــده را بــر درخــت
بلــوط ایرانــی مــورد برســی قــرار دادنــد .در مطالعهای
دیگــر نقــی پــور بــرج و همکارانشــان در ســال 1397
اثــر تغییــرات اقلیمــی آینــده را بــر درخــت بنــه در
منطقــه زاگــرس مرکــزی مطالعــه کردنــد .نیــاز
اســت تاکیــد شــود همــه ایــن تحقیقــات بــر اســاس
مدلهــای پیشبینــی بــوده و شــواهدی کــه نشــان
دهــد ایــن گونههــا هماکنــون نیــز تحــت تاثیــر
تغییــرات اقلیمــی قــرار دارنــد در آنهــا ارائــه نشــده
اســت.
پژوهــش حاضــر بــا مشــاهده یــک مســئله یعنــی
رویــش زودهنــگام قارچهــای دارویــی وحشــی
در ســالهای اخیــر شــروع شــده و بعــد از طــرح
یــک فرضیــه از دو روش دانــش شــهروندی یعنــی
مصاحبــه و تکمیــل پرسشــنامه از مــردم و بررســی
دادههــای اقلیمــی گذشــته اطالعاتــی بــرای بررســی
درســتی یــا نادرســتی فرضیــه پژوهــش جم ـعآوری
شــد .تجزیــه و تحلیــل اطالعــات بــه دســت آمــده
نشــان داد ،احتمــاال فرضیــه پژوهــش یعنــی تغییــرات
اقلیمــی و گرمایــش زمیــن ســبب رویــش زودتــر
قارچهــا میشــود میتوانــد درســت باشــد .نتایــج
مطالعــه حاضــر نشــان میدهــد کــه وقتــی دمــای
هــوا افزایــش یابــد بــه طــور مســتقیم زمــان رویــش

قارچهــا در طبیعــت تغییــر خواهــد کــرد .مهمتریــن
یافتــه پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه نشــان
میدهــد تغییــر اقلیــم هــم اکنــون نیــز در ایــران
اثــرات خــود را برجــای گذاشــته اســت.
یافتههــای ایــن تحقیــق میتوانــد در اثبــات واقعــی
بــودن تغییــر اقلیــم در ایــران و متقاعــد نمــودن افــراد
بــرای تــاش در جهــت حفاظــت تنوعزیســتی در
برابــر تغییــرات اقلیمــی اســتفاده شــود .همچنیــن
نتایــج ایــن تحقیــق میتوانــد توســط ســازمان
محیطزیســت کشــور بــرای حفاظــت قارچهــای
دارویــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .پیشــنهاد
میشــود رویکــرد مطالعــه حاضــر در دیگــر مناطــق
ایــران بــرای بررســی نحــوه اثرگــذاری تغییــرات
اقلیمــی بــر تنــوع زیســتی مــورد اســتفاده قــرار گیرد.
بــرای مثــال از آنجــا کــه بــه خاطــر تغییــرات اقلیمــی
زمــان مهاجــرت گونههــا تغییــر میکنــد افــراد
میتواننــد بــا اســتفاده از روش مصاحبــه و پرسشــنامه
از افــراد بــا ســن بــاال ،زمــان مهاجــرت گونههــا
ی گذشــته را ســوال کننــد و بــا زمــان
در ســالها 
مهاجــرت حاضــر آن هــا مقایســه کننــد .همچنیــن
بــرای بررســی تغییــر زمــان گلدهــی گیاهــان وحشــی
نیــز میتــوان از ایــن روش اســتفاده کــرد.
اگرچــه در مطالعــه حاضــر نشــان داده شــد کــه
تغییــرات اقلیمــی یــک عامــل تهدیــد بــرای
قارچهــای دارویــی اســت امــا عوامــل تهدیــد کننــده
دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه بــرای مدیریــت آنهــا

نیــاز اســت مطالعــات بیشــتری صــورت گیــرد .بــرای
مثــال بخــش عمــده قارچهــای دارویــی بــه ســرعت
از طبیعــت جمـعآوری میشــوند و بــه آن هــا فرصــت
تولیــد مثــل داده نمیشــود .ایــن باعــث میشــود
طــی ســالهای آینــده تعــداد قارچهــای دارویــی
بســیار کــم شــود .تنهــا قارچهــای میتواننــد تولیــد

مثــل کننــد کــه در البــای ســنگها قــرار داشــته و
مــردم امــکان یافتــن و جم ـعآوری آنهــا را نداشــته
باشــند.بنابرایــن الزم اســت بــه مــردم آمــوزش داده
شــود کــه در زمانهــای مشــخصی میتواننــد بــه
تعــداد محــدود از ایــن قارچهــا را جم ـعآوری کننــد
تــا نســل آنهــا بــه طــور کامــل منقــرض نشــود.
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