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Abstract
Ectomycorrhizal symbiosis is essential for the establishment and functioning of trees in forest ecosystems. 
Truffles, belonging to the Tuber genus, are ectomycorrhizal fungi that produce hypogeous fruiting bodies 
(ascocarps) that are highly prized as a food delicacy. Following the research on the identification of 
ectomycorrhizal fungi in forest trees of Iran, some samples of forest truffle fungi were collected from areas 
of Golestan province and identified as summer truffle (T. aestivum Vittad(. based on macroscopic and 
microscopic characteristics. The visits revealed that the unprocessed and unauthorized harvest of the 
fungus has become major employment for indigenous peoples, damaging the survival of the fungus and 
natural resources. The presence of this fungus in the country as the most widespread forest truffle with 
high genetic diversity among the isolates is a very valuable resource for Iran which is potentially at risk 
due to habitat losses, increasing harvest, and environmental change. Declining populations of this fungus 
have been reported in some parts of the world. In certain Central, North and East European countries T. 
aestivum is included in the Red Lists of endangered species. Therefore, European countries have enacted 
laws to protect and exploit this valuable species. Conservation strategies for T. aestivum are proposed 
based on the current understanding of the ecology of this species.

Keywords: Forest truffles, Tuber spp., protection, population and genetic resources

The survival of summer truffle (Tuber aestivum Vittad.) requires
conservation strategies 

M.R. Arefipoor1 and S.M. Zamani2* 

 1- پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی، تهران، ايران
mzamani@rifr-ac.ir :2*- نويسنده مسئول، استاديار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی، تهران، ايران، پست الکترونیک

1- Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO),Tehran, Iran
2*- Corresponding author, Assistant Prof., Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research Education and Extension Organization 
(AREEO),Tehran, Iran. E-mail: mzamani@rifr-ac.ir 

D
O

I: 
10

.2
20

92
/ir

n.
20

19
.1

20
50

9

چکیده
مي كند.  ايفا  مهم  نقشي  جنگلي  اكوسيستم هاي  در  گياهان  عملكرد  و  استقرار  در  اكتوميكوريزايي  همزيستي 
قارچ هاي ترافل از جنس Tuber، كه آسكوكارپ شان )اندام بارده( ارزش غذايي بااليي دارد، با بعضي درختان 
اكتوميكوريِز درختان جنگلي  پيرو پژوهش  روي شناسايي قارچ هاي  اكتوميكوريزايي دارند.  جنگلي همزيستي 
ايران، نمونه هايی از قارچ هاي ترافل جنگلی از استان گلستان جمع آوري و در ميان آنها و براساس ويژگی هاي 
ماكروسكوپی و ميكروسكوپی، ترافل سياه تابستانه (.T. aestivum vittad) شناسايي شد. برداشت غيراصولی و 
بي رويه اين قارچ  به عنوان اشتغال اساسي برای ساكنان بومي، بقای اين قارچ و منابع طبيعی را در معرض آسيب 
قرار داده است. وجود گونه مذكور، به عنوان غالب ترين ترافل جنگلي با تنوع ژنتيكی باال در ميان جدايه ها، منبعي 
بسيار با ارزش براي ايران است كه متأسفانه به دليل از بين رفتن زيستگاه هاي طبيعي، افزايش بي رويه و غيراصولِي 
برداشت محصول و نيز تغيير شرايط محيطي، در معرض خطر است. كاهش جمعيت اين قارچ در نواحي مختلفی از 
دنيا گزارش شده است. از اين رو، كشورهاي اروپايي به منظور حفاظت از اين گونه ارزشمند، قوانيني جهت حفاظت و 
بهره برداري از آن وضع كرده اند. در مقاله حاضر استراتژی هاي حفاظتي از گونه ترافل سياه تابستانه، بر اساس درک 

فعلی از بوم شناسی گونه در كشور ارائه شده است.
واژه های کلیدی: ترافل جنگلي، .Tuber spp، حمايت، جمعيت و منابع ژنتيكی
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بقای قارچ اکتوميکوريز ترافل سياه تابستانه 
(.Tuber aestivum Vittad)؛ نيازمند 

به کارگيري استراتژي هاي حفاظتي
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 مقدمه
بررسي و مطالعه شرايط 

زيست از جنبه هاي محيطي، 
اقليمي، خاک، گياهان، جانوران 

انسان هاي قرن  امثال آن براي  و 
اين نكته  حاضر و قرن هاي آينده، 

مهم و قابل توجه را يادآوري مي كند 
بهبود شرايط حيات خود،  براي  انسان  كه 

فناوري هاي جديد  از  استفاده  به  مبرم  نياز 
در زمينه هاي گوناگون به ويژه، علوم گياهي 
و كشاورزي دارد. افزايش جمعيت و كاهش 
منابع توليد فراورده هاي گياهي و دامي در جهان 
يك مشكل جدي و اساسي است، اين موضوع 
آن  بر  را  دانشمندان  تاكنون  گذشته  دهه  از 
داشته تا با استفاده از شيوه هاي جديد در حفظ 
محيط زيست و عدم تغيير بنيادي در طبيعت، 
دست به توليد بهتر و بيشتر محصوالت گياهي 
بزنند، يكي از اين روش هاي مدرن، كشت توأم 
گياهان و قارچ هاي ميكوريز است. قارچ هاي 
ميكوريز قادرند با ريشه گياهان اهلي و وحشي 
به طور منحصر به فردي همزيستي ميكوريزايي 
تشكيل داده و وضعيت آب و عناصر غذايي 
را در گياهان بهبود بخشند و بدين ترتيب بقا 
و رشد گياهان را تحت شرايط تنش، به ويژه 
 Strullu-Derrien et) خشكي، افزايش دهند
al., 2018).اين روش می تواند به بهينه سازي 
از  اعم  پايدار گياهان مختلف  توليد  كشت و 
جنگلي، مرتعي و كشاورزي كمك كند. عقيده 
بر اين است كه بدون اين روابط، اغلب گياهان 
توان زنده ماندن را در جوامع رقابتي موجود 
نخواهند داشت،  قلمروهاي طبيعي خاک  در 
در واقع رويش و نمو گياهان را به اين روابط 
.(Smith & Read, 2008) نسبت مي دهند

از  تعدادي  ميكوريز،  قارچ هاي  ميان  در 
بزرگ  بارده زيرزميني  اندام  كه  قارچ ها  اين 
خوراكي را توليد مي كنند از شاخه آسكوميكوتا
(Truffles) تحت عنوان دنبالن ،(Ascomycota)

شناخته مي شوند. دنبالن ها به صورت ميكوريز 
با ريشه گياه ميزبان همزيستی دارند، از اين رو 
گياهان  براي  را  متعددي  اكولوژيكی  فوايد 
به  می توان  آن جمله  از   دارند،  ميزبان خود 
بهبود رشد گياهان از طريق در دسترس قرار 
دادن مواد غذايي، توليد تنظيم كننده هاي رشد 
گياهي و حفاظت از آنها در برابر بيمارگر ها و 
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تنش هاي محيطي اشاره كرد. برخی از اين قارچ ها با درختان 
جنگلی مثل بلوط، فندق، كاج و غيره به طور اكتوميكوريز 
همزيستی دارند كه به آنها دنبالن های جنگلی نيز گفته 
می شود. اين قارچ ها از خانواده Tuberaceae و 
شامل گونه های مختلف جنس Tuber هستند كه 
گران ترين و با ارزش ترين غذای انسان را توليد 
می كنند (Bonito et al., 2013). برخی ديگر 
عنوان  تحت  كه  آسكوميستی  دنبالن های  از 
 (desert truffles) قارچ هاي ترافل صحرايي
شناخته مي شوند، متشكل از گونه هاي متعلق 
آسكوميست هاي  از  مختلفي  جنس هاي  به 

آپوتس دار از خانواده Pezizaceae، مانند
 Terfezia،Balsamia ،Delastreopsis
Delastria، Leucangium، Mattirolomyces

 Tirmania و   Phaeangium ،Picoa 
با  صحرايي  ترافل  قارچ هاي  هستند. 
گياهان مختلف مرتعی به ويژه برخی از 
 Cyperaceae و Cistaceae اعضای
در بسياري از كشورهاي مديترانه اي و 
ايران )در  از جمله  اطراف خليج فارس 

استان هاي گلستان، ايالم، زنجان، فارس 
مي  شوند  ديده  بلوچستان(  و  سيستان  و 

(Morte et al., 2009). قارچ هاي متعلق به 
جنس Terfezia بسته به ميزان فسفر موجود 
داراي زندگي  در خاک و محيط هاي كشت 
هستند،  اندوميكوريزايي  يا  اكتوميكوريزايي 
فقط   Tuber جنس  قارچ هاي  در حالي كه 
فراواني  فوايد  كنار  اكتوميكوريزا هستند. در 
كه اين قارچ هاي همزيست در اختيار ميزبان 
خود قرار می دهند، اسپوروكارپ آنها داراي 
اقتصادي  ارزش  درنتيجه  و  تغذيه اي  ارزش 
بااليي )به ويژه در مورد قارچ هاي جنگلي( است 
(Fischer et al., 2017). ترافل هاي جنگلي 
در اصل از نيمكره شمالی شناخته شده هستند، 
اما طيف وسيعی از مناطق مختلف آب و هوايی 
تا  مراكش  مديترانه اي شمال  )از آب و هوای 
آب و هوای معتدل اقيانوسی انگلستان( را اشغال 

 .(Bonito et al., 2013) می كنند
توبر  از جنس  اگرچه حدود 180 گونه 
 Bonito et) است  شده  شناسايي  دنيا  در 
آنها  از  كمی  تعداد  تنها  اما   ،(al., 2010
ارزش خوراكي و تجاري قابل توجهی دارند. 
اقتصادي ترين گونه هاي ترافل در اروپا شامل 
 ،)Tuber magnatum Picco( دنبالن سفيد
 ،)T. melanosporum Vittad( دنبالن سياه

 ،)T. uncinatum Chat.( دنبالن بورگاندي
 ،)T. brumale Vittad( زمستانه  دنبالن 
دنبالن بيانچتو )T. borchii Vittad( و دنبالن 
سياه تابستانه (T. aestivum Vittad) است 

.(Reyna & Garcia-Barreda, 2014)
از  بسياري  در   T. aestivum قارچ 
كشورهاي اروپايي گسترده است، اما فراواني 
آن فقط به صورت محلی است. اين قارچ مرتبط 
با دامنه اي از ميزبانان درختي نهاندانه و بازدانه 
در انواع مختلفي از خاک ها و زيستگاه ها يافت 

.)Fischer et al., 2017( مي شود

 

داده هاي مولكولي موجود نشان دهنده تنوع ژنتيكي 
بسيار باال در جمعيت هاي اين گونه است، حتي 
T. melanosporum باالتر از آنچه در مورد
 Paolocci et al., 2004;( دارد  وجود 
Molinier et al., 2016(. با توجه به تنوع 
ژنتيكی و زيستگاهي T. aestivum، به نظر 
مي رسد جمعيت های طبيعی اين قارچ به صورت 
محلی با طيف وسيعي از شرايط اقليمي، خاک، 
محيطی  متغيرهای  ساير  و  ميزبان  درختان 
 T. aestivum سازگار شده اند. تنوع ژنتيكی
بايد به عنوان منبع مهمی برای كشت پايدار اين 
گونه و در نهايت، پرورش و زادآوري كولتيوارها 
 .(Stobbe et al., 2013) مدنظر قرار گيرد
مطالعات گسترده  با وجود  آنكه،  جالب 
روي جوامع قارچ هاي اكتوميكوريز جنگل هاي 
هيركاني )زماني و همكاران، 1393( و طبق 
 ،(Bzdyk et al., 2019) گزارش ساير محققين
اين گونه به ندرت در سطح نوک ريشه تشخيص 
داده شده است و اين نشان می دهد كه فراواني 
اين گونه نادر و به صورت محلي است و حداقل 

افزايش 
جمعيت و کاهش منابع 

توليد فراورده هاي گياهي و دامي 
در جهان يك مشکل جدي و اساسي 

است، اين موضوع از دهه گذشته تاکنون 
دانشمندان را بر آن داشته تا با استفاده از 
شيوه هاي جديد در حفظ محيط زيست و عدم 
تغيير بنيادي در طبيعت، دست به توليد بهتر 
و بيشتر محصوالت گياهي بزنند، يکي از 
اين روش هاي مدرن، کشت توأم گياهان 

و قارچ هاي ميکوريز است.
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در زيستگاه های تحت پوشش مطالعات جوامع 
همزيستي اكتوميكوريزايي منتشر نشده است.
اسپوروكارپ متأسفانه  حاضر  حال  در 

T. aestivum از جمعيت های وحشی برداشت 
بازارهاي  به  باال  می شود و در مقادير بسيار 
برداشت شديد ترافل  جهاني عرضه می شود. 
توليدكننده  از كشورهای كالسيك  در خارج 
ترافل )فرانسه، ايتاليا، اسپانيا( از جمله در ايران 
توسعه  با  كه  است  تازه  به نسبت  پديده  يك 
بازارهاي جهاني، گسترش دانش و فعاليت های 
بازرگانان و جمع كننده ها به آن دامن زده شده 
كشورهای  از  برخی  در  به طوري كه  است. 
 T. aestivum ،مركزی، شمال و شرق اروپا
خطر  معرض  در  گونه های  قرمز  ليست  در 
.(Urban & Pla, 2010) گنجانده شده است

به عنوان  ترافل  محلی  از اين رو، جمعيت 
آن  حفظ  كه  است  ارزشمندی  بسيار  منبع 
اوليه  در خاستگاه  توسعه  و  انتشار  با هدف 
ضروري است. ساير قارچ های ترافل ممكن 
است همانند T. aestivum يا حتي بيشتر از 
آن نادر باشند، اما پتانسيل اقتصادی اين گونه 
و بهره برداری در حال ظهور آن در بخش های 
بزرگی از اروپا و نيز كشورهايي همچون تركيه 
و ايران خواستار تمركز بيشتر بر حفظ آن است. 
حفاظت و مديريت منابع ژنتيكي موجودات 
بايد مبتنی بر دانش كاملی از اكولوژی جمعيت آن 
باشد كه شامل فعل و انفعاالت زنده و غير زنده 
است و فاكتورهايي مانند اندازه جمعيت مؤثر، 
كاهش  يا  رشد  جمعيت،  ژنتيك  و  ساختار 
جمعيت، حداقل اندازه جمعيت زنده، موفقيت 
توليد مثلي، تغيير در نرخ شكارچيان، رقابت، 
انگلی يا همزيستي و پارامترهای  تعامل های 
محيطی مانند تغييرات آب و هوايی بايد براي آن 
 .(Bratek et al., 2010) در نظر گرفته شود
در تحقيق حاضر با هدف شناسايي قارچ هاي 
)Quercus spp.( اكتوميكوريِز درختان بلوط

ترافل  قارچ  كشور،  شمال  جنگل هاي  در 
طبيعي  ي  ه ها يشگا و ر ز  ا نه  بستا تا ه  سيا
از آنجايی كه  شد.  شناسايي  و  جمع آوري 
برای  اوليه  از زيستگاه های  نگهداري اصولي 
از  آنها  ژنتيكی  تنوع  و  گونه ها  از  حفاظت 
در  است،  برخوردار  بااليي  و  ويژه  اهميت 
مورد  در  مقدماتي  مالحظات  حاضر  مقاله 
استراتژی هاي حفاظتي از گونه ترافل تابستانه 
در رويشگاه هاي طبيعي نيز ارائه شده است. 

 اقدامات و یافته ها
در اين تحقيق اسپوروكارپ هاي قارچ ترافل 
جنگلي طي بازديدهاي متعدد از رويشگاه هاي 
تابستان  در  گلستان  استان  در  بلوط  طبيعي 
1398 جمع آوري شد. شناسايي مرفولوژيكي 
نمونه ها مبتني بر اسپوروكارپ هاي تازه قارچ و 
با استفاده از تطبيق ويژگي هاي ميكروسكوپي 
معتبر كليدهاي  بر اساس  ماكروسكوپي  و 

 Trappe & Castel lano, 1991; )
شد.  انجام   (Zambonelli et al., 2000
)شامل  قارچ  اسپوروكارپ  خصوصيات 
بافت گوشتي آن، خصوصيات  ترافل،  سطح 
اسپوروكارپ(،  استريل  و  بارور  رگه های 
شكل  و  ندازه  ا آسك ها،  شكل  و  ندازه  ا
آسكوسپورها و تزيينات آنها براي شناسايي 
نمونه هاي قارچ هاي همزيست به كار گرفته شد. 

رچي  قا ي  نه ها نمو بررسي  ز  ا پس 
مشاهدات  تحت  نيز  و  ماكروسكوپي  ازنظر 
تابستانه سياه  دنبالن  قارچ   ميكروسكوپي، 

آنها  ميان  در   )T. aestivum Vittad.)
شناسايي شد )شكل 1(.

در قارچ دنبالن سياه تابستانه اندازه اندام 
بارده از حدود 3 تا 6 سانتي متر متغير است. 
اسپوروكارپ هاي قارچ داراي شكل كم و بيش 
كروي و گاهی نامنظم و چندلوب هستند. سطح 
تا سياه  تيره  قهوه ای  آنها  بارده  اندام  بيروني 
است و از زوائد هرمی شكل بزرگ و نوک تيز 
نامنظم پوشيده شده است. بافت دروني اندام 
بارده در ابتدا سفيد و در زمان بلوغ به رنگ 
فندقي روشن تا تيره با رگه هاي سفيد فراوان 
است. آسك ها، كروي تا گالبي شكل و حاوي 
يك تا شش اسپور به رنگ زرد مايل به قهوه اي 

Tuber aestivum شكل 1- اندام بارده )آسكوكارپ(  قارچ
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هستند )شكل 2(. اسپورها تخم مرغي شكل 
ابعاد 20- 45 × 18-35 ميكرومتر  با 
درشت  نامنظم  شبكه هاي  با  و  هستند 
.)3 )شكل  شده اند  تزيين  شيار مانند  و 

 نتیجه گیری نهایي و پیشنهادها
جنس ز  ا جنگلي  دنبالن  قارچ هاي 
.Tuber spp  كه آسكوكارپ آنها خوراكي 
بااليي هستند،  ارزش غذايي  داراي  و  است 
انواع  مانند  درختان جنگلي  بعضي  ريشه  با 
كاج، بلوط و فندق همزيستي اكتوميكوريزايي 
در  دنبالن خوراكي  بين گونه هاي  در  دارند. 
دنيا، دنبالن سياه تابستانه كه ازنظر اقتصادي 
فراوان ترين  دارد؛  بااليي  ارزش  دارويي  و 
ترافل جنگلي است كه در كشور وجود دارد. 
با توجه به شرايط اقليمي ايران، احتمال حضور 
در جنگل هاي  قارچ ها  اين  ديگر  گونه هاي 

پيش بيني مي شود. نيز غرب كشور  و  شمال 
قارچ ترافل تابستانه با برخي از گونه هاي 
 ،)P. sylvestris و   P. nigra )مانند  كاج 
فندق و   )Quercus spp .( بلوط  انواع 
 Fischer et( همزيستي دارد )C. avellana(
al., 2017(. اين قارچ در مناطقی با زمين هاي 
آهكي با اسيديته 8 تا 8/5 و با ارتفاع 300 
مي شود  يافت  دريا،  از سطح  متر   1500 تا 
در  متأسفانه   .(Stobbe et al., 2013)
سال هاي اخير، رويشگاه ترافل ها از جمله ترافل 
تابستانه كه اين روزها قيمت باالی آن مورد 
توجه بسياري از مردم قرار گرفته و جويندگان 
زيادی را به سمت خود جذب كرده است، به 
محلي براي امرار معاش اهالي بومي تبديل شده 
به منظور جمع  آوري  مردم  به طوري كه  است، 
اين قارچ ها به كندن خاک و آسيب رساندن 
و موجب  آورده  گياهان روي  ريشه هاي  به 

در  ارزش  با  قارچ هاي  اين  كاهش جمعيت 
طبيعت شده اند. به طوري كه جمعيت بومي گونه 
مذكور به دليل از بين رفتن زيستگاه هاي طبيعي، 
افزايش بي رويه و غيراصولِي برداشت محصول و 
نيز تغييرات محيطي، در معرض خطر است. در 
حال حاضر كاهش جمعيت اين قارچ در نواحي 
 Urban &) دنيا گزارش شده است مختلف 
Pla, 2010). از اين رو، برخي كشورها به منظور 
حفاظت از اين گونه ارزشمند، قوانيني جهت 
كرده اند. از آن وضع  بهره برداري  و  حفاظت 
T.aestivum اهداف اساسي برای حفظ ترافل

ژنتيكی  تنوع  حفظ   )1 ( از:  است  عبارت 
جمعيت هاي اين گونه؛ )2( حفظ و ايجاد تنوع 
زيستگاه  هاي اين قارچ؛ )3( حفظ وسعت منطقه 
توزيع و انتشار قارچ؛ )4( حفظ سطح كافي 
طبيعی  ناقلين  توسط  كه  قارچ  توليد مثل  از 
تسهيل می شود، از جمله تلقيح مجدد و افزون تر 

شكل 3-آسكوسپورهاي قارچ Tuber aestivum  با بزرگ نمايي 100×شكل 2- آسك هاي قارچ Tuber aestivum با بزرگ نمايي 40×

احتمال تحقق اهداف عملکرد ردیف

باال 1، 3، 4 و 5 تأسيس باغ های ترافل )تغيير از جمع آوری به كاشت( 1
متوسط 1، 5 و 6 تحقيق در مورد عوامل كاهش جمعيت ترافل و تبادل اطالعات در اين زمينه 2

باال 1، 2، 3 و 6 محافظت از ترافل ها در زيستگاه های طبيعی و اوليه از طريق وضع قوانين مكفي 3
پايين 1 و 5 قراردادهايي جهت تبادل ژنتيكی بين جمعيت هاي گونه در مناطق مختلف دنيا 4

متوسط 6 تحقيق در زمينه ژنتيك جمعيت قارچ هاي بومي در كشور 5
متوسط 6-1 مديريت ذخيره طبيعي برای تقويت و حفظ توليد ترافل در مناطق محافظت شده 6

باال 1 و 4 تعيين زمان هاي خاص جهت برداشت ترافل و ممنوعيت برداشت در ساير زمان ها 7
متوسط 1، 3، 4 و 6 تشكيل انجمن های ترافل و آموزش جستجوگرهای ترافل 8

باال 1 و 4 مخفی نگه داشتن سايت های ترافل 9

جدول 1- استراتژی های مربوط به حفظ Tuber aestivum؛ اهداف: )1( حفظ تنوع ژنتيكی، )2( حفظ و ايجاد تنوع زيستگاه، )3( حفظ منطقه توزيع، )4( حفظ سطح توليد، )5( 
ايجاد زيستگاه جديد، )6( درک بهتر از بيولوژي و اكولوژي ترافل
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فرايندهای  تسهيل   )5( قارچ؛  زيستگاه های 
طبيعی يا انسانی كه باعث ايجاد زيستگاه های 
جديد ترافل می شوند و )6( توسعه دانش و درک 
بهتر از بيولوژي، اكولوژي و حفاظت از ترافل. 
اتخاذ تصميمات و انجام اقدامات مختلف برای 
دستيابی به اين اهداف ضروری است )جدول 1(.
احتمااًل مهم ترين عوامل دخيل در كاهش 
بين  از   ،Tuber aestivum توبر  جمعيت 
رفتن زيستگاه هاي اوليه و درنتيجه عدم ايجاد 
از  به دليل مجموعه اي  نوظهور،  زيستگاه هاي 
انسانی و طبيعی است. همچنين عدم  عوامل 
مطلوب  مناطق  در  اوليه  جنگل های  وجود 
ازنظر آب و هوايی، جايگزينی شيوه های سنتی 
رفتن  بين  از  با كشاورزی مدرن،  كشاورزی 
زيستگاه به دليل حومه سازی، تأثيرات تغييرات 
محيطی از جمله گسترش درختان غير بومي و 
غيرميزبان، آلودگی هاي محيطي، به ويژه رسوب 
نيتروژن و تغييرات اقليمی از ساير عوامل حائز 
قارچ  اين  جمعيت هاي  تخريب  در  اهميت 
هستند. جستجوی نامناسب و غير اصولي ترافل 
از عوامل مضری است كه در حال حاضر در 
جنگل هاي كشور به چشم مي خورد. ضروري 
است جستجوگرهای ترافل از بريدن ريشه های 
درختان همزيست با وسايل نامناسب خودداري  
كرده و دقت كنند كه با پر كردن مجدد گودال هاي 
ايجاد شده در زمين، از در معرض هوا قرار گرفتن 
و خشك شدن ميسليوم های ترافل ممانعت كنند. 
الزم به ذكر است برداشت شديد، كاهش توليد مثل 
طبيعی گونه  و درنتيجه كاهش جمعيت ها و تنوع 
داشت.  پي خواهد  در  را  ژنتيكي جمعيت ها 
ساماندهی جستجوگرهای ترافل در انجمن ها 
مي تواند در گسترش دانش و مهارت مناسب در 
جستجوی ترافل و كاهش آسيب های ناشی از آن 
 Bratek & Halasz,) نقش اساسي داشته باشد
.(2005; Zambonelli et al., 2015

باغ هاي ترافل در مناطق داراي  تأسيس 
گياهان ميزبان مناسب و شرايط مناسب خاک 
در  مي تواند  كه  است  اميدبخشي  عوامل  از 
باشد.  داشته  بسزايي  تأثير  قارچ  بقای  حفظ 
همچنين گسترش و تقويت T. aestivum در 
با كاشت درختان  اوليه مي تواند  زيستگا هاي 
مناسب ميزبان يا در طرحی هدفمندتر با كاشت 
گيرد.  قرار  ميكوريزه مورد حمايت  درختان 
طبيعي  زيستگاه هاي  معرفي  و  شناسايي 

جمعيت ترافل احتمااًل فاجعه عوام را تجربه 
می كند، يعنی كاهش منابع محدود و مشترک 
)Hardin, 1968( از اين رو، رازداری محققين در 
معرفي زيستگاه هاي ترافل يك استراتژی رايج و 
تا حدودی موفق برای جلوگيری از رقابت ميان 
جمع آوري كنندگان ترافل است، اما بی شك اين 
روش پيشرفت علمی را مختل می كند و با افزايش 
رقابت علمي ميان محققين دنيا، الزم است ساير 
روش ها و قوانين براي حفظ ترافل ها اتخاذ شود.
وضع محدوديت هايي در مجوزها و نيز مقادير 
ارتباط جمع آوری كنندگان  ترافل،  جمع آوری 
پناهگاه هايي  تعيين  و  انجمن ها  در  ترافل ها 
براي ترافل ها )مناطق محافظت شده با ممنوعيت 
است. ممكن  راه حل های  ديگر  از  برداشت( 
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