
 

 خالصه مقاالت اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
   گرگان-1387 آبان 23 و 22

  
  تقابل نظام های تولید بذر و تنوع ژنتیکی

  
   1، علیرضا دادخواه2، ناصر لطیفی1قربانعلی رسام

  ه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگروه زراعت و اصالح نباتات دانشگا2، کده کشاورزی شیروانگروه تکنولوژی تولیدات گیاهی دانش1
  

  چکیده
شاخص و اساس پیچیدگی یک نظام بوده و بنابراین نشان دهنده توانائی آن در جهت حفظ کـارکرد پایـدار                      تنوع حاصل ،  

تنوع ژنتیکی  .  به سه شکل تنوع  ژنتیکی،گونه ای و اکوسیستمی نمود می یابد            یدر چشم اندازهای کشاورزی تنوع زیست     . است
ایـن تنـوع بـر اثـر تقابـل بـا            . وعه ژن هایی است که توسط موجودات مختلف حمل می شوند          مبارت از تنوع موجود در مج     ع

 تنوع ژنتیکـی بعنـوان بـافری در         . الگوهای تنوع موجودات زنده را بوجود آورده و ماده اولیه تکامل محسوب  می شود               ،محیط
تولید کننـدگان   . گزین تنوع گونه ای در سطح بوم نظام زراعی می شود           عمل کرده و جای    غیر زیستی  تنش های زیستی و   مقابل  

بذر با اتکا به پیشرفت های دانش ژنتیک گیاهی و تولید ارقام پرمحصول سهم غیر قابل انکاری در افزایش چـشمگیر عملکـرد           
لیـل تمایـل بـه یکنواخـت      کشاورزی را بـه د نبنیای بکار گرفه شده  ولی روش ها، اندداشتهمحصوالت زراعی در قرن بیستم    

 تهدیـد پایـداری کـشاورزی بواسـطه       ی  تپیامد ایـن یکنـواخ    . ود در آن دگرگون کرده اند     جکی مو یکردن هر چه بیشتر منابع ژنت     
 پتانـسیل تکامـل     حذف تدریجی ارقام متنوع محلی از الگوهای کشت مزرعه ای و منطقه ای، اتالف             کاهش دامنه تنوع ژنتیکی،     

 و  جی  رده هـای خـا    اه نهـ  فزایش وابستگی سیستم های زراعی ب     ، ا ت زراعی به انواع تنش ها     حصوالتر شدن م   ، حساس گیاهی
 تا در شیوه های تولید بذر بازنگری جدی صورت گیـرد و بـه               بنابراین اقتضا می کند    .استاثرات مخرب زیست محیطی بوده      

  .   بیشتری داده شود بهایورزیکشاپایداری جهت دست یافتن به نقش نیروی محرکه ای بنام تنوع ژنتیکی در 
  

  .، ارقام محلی تنش زیستی و غیر زیستی، کشاورزی بذر، تنوع ژنتیکی، پایداری:کلمات کلیدی
  

  مقدمه 
تالش های تولید کنندگان بذر، اصالح گران و زراعان در طی قرن ها منجر به تولید دامنه وسیعی از گیاهان شده است کـه                        

مقاومت به تنش های زیـستی و       ( ، نمو   )افزایش عملکرد ( بطور معمول گیاهان برای تولید      . ند می باش  الزمبرای مصرف انسان    
اصـالح  ) اندازه و شکل  رنگ ،    د طعم، بوبه( یا برخی صفات  که محصول را برای عموم مودم بازارپسندتر می کند              )  زیستی رغی

 را در   رته های پرمحصول تجاری بوده اسـت کـه بـازار بـذ            نتیجه این تالش ها تولید واری     . )1998 ،سینکلر و گاردنر   ( شده اند 
در نتیجه گیاهان زارعی    . انحصار خود  داشته و در حال حاضر در سطح وسیعی از مزارع با یکنواختی ژنتیکی کشت می شوند                  

غذایی که  ت  این رخداد سبب شده اس    . از آنچه که به فرسایش ژنتیکی یا از بین رفتن تنوع ژنتیکی موسوم است آسیب می بیند                
  . )1380 ،نصیری محالتی و همکاران ( جهان مصرف می کند روز به روز از ذخایر ژنتیکی محدودتری تامین گردد
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های طبیعی، تالقی گیاهان جهت تولیـد نتـاجی بـا فنوتیـب             در نظام  :یش ژنتیکی او فرس  تولید بذر جدید   نظام های    سوئیهم
ز جهـت موفقیـت در محـیط        ابرخی از این نتاج صفات مورد نی      . ر روی می دهد   بسیار متغی هایی  های بسیار متفاوت و ژنوتیب      

 ،کـوچکی و همکـاران     (  ممکن است فاقد نوعی سـازگاری ضـروری باشـند          لیکه سایرین اهای خود را دارا خواهند بود در ح       
ـ یندی که از طریق شرایط محیطی مشخص می سازد که وجود چه صفاتی به نفع گونه بـوده و                    آفر. ) 1380  فراوانـی   الطبع آن ب

 و یا تعیین می کند کدام گیاهان جهت انتقال ژن های خود به نسل بعدی بـاقی بماننـد را                     یاقتهاین صفات در جمعیت افزایش      
 طبیعـت مـاده   به عبارتی سـاده تـر   .عی عامل پیدایش تنوع ژنتیکی در طبیعت می باشدیانتخاب طب. انتخاب طبیعی نام نهاده اند    

نـصیری   ( شر در جهت اهلی کردن گیاهان و جانوران و ایجاد اکوسیستم هـای زراعـی بکـار گرفتـه اسـت        اولیه ای است که ب    
 یـا بـه فـشارهای محیطـی گونـاگون هماننـد             ،تفـاوت مسازگاری های گیاهان به نواحی اقلیمـی        ). 1380 ،محالتی و همکاران  

ی سـبب تکامـل مقاومـت    عـ  در واقـع انتخـاب طبی  .می باشد آفات، عوامل بیماریزا و خشکی نتیجه انتخاب طبیعی  واران،خعلف
 )خشکی، شوری، تنش سرمائی و حرارتی ( و غیر زیستی)  و عوامل بیماریزاحشرات آفت ( گیاهی در مقابل تنش های زیستی
  ). 1998 ،سینکلر و گاردنر ( یل ضربه پذیری نسبت به خسارات را باالتر می بردنسو نیز با افزایش تنوع ژنتیکی پتا

 غذایی نقطه شروع کشاورزی و البته به حاشـیه رانـده   مند از نظرانسان های اولیه به استفاده از گیاهان خاص و ارزش    توجه  
تخاب صفات  نسان در طول تاریخ خود بدون اطالع دقیق از مبانی ژنتیک گیاهی با ا             نا.  بنام طبیعت بود   گری گزینشنیروی  شدن  
تغییرات ژنتیکی در عرصه کشاورزی با تغییرت ژنتیکی در   . ه است دی را تغییر دا    ساختار ژنتیکی گیاهان زراع    ، گیاهان  در خاص

ونـه هـای    ل گ خود محیط رشد، زندگی و تولید مث      انسان  در نظام های کشاورزی     .   است در تقابلی آشکار  جمعیت های طبیعی    
 در جهت تغییرات ژنتیکـی  . مال می شود   و از اینرو فشار انتخاب کامال متفاوتی بر روی گونه اع           کردهزراعی را ساخته و کنترل      

  . معروف است1 و توسط انسان تعیین شده که به انتخاب جهت دار،جمعیت های زراعی هدفمند
دند انتخاب ناخودآگـاه صـفات      رتوان انسان در تغییر مدیریت و کنترل محیطی که گیاهان مفید در آن رشد می ک               فزایش  با ا 

هـای  یز به مراتب آگاهانه تر صورت گرفت بطوریکه در اولـین وابتـدائی تـرین نظـام                  به تدریج انتخاب ن   . مطلوب آغاز گردید  
ادامه روند اهلـی  در . رای عملکرد بیشتری بودند را برای کاشت انتخاب می کردندا کشاورزان بذر بوته هایی را که د       ،تولید بذر 

صـله عـالوه بـر عملکـرد بـاال در بردارنـده             وتـه هـای حا    ولید بذر به سمت تولید ارقامی پیش رفتنـد کـه ب           سازی نظام های ت   
ر، یکنواختی ژنتیکی، پاسخ سریع به مصرف کود و آب، سهولت برداشت، مقاومـت              تتی شامل طعم مطبوع و ظاهر به      خصوصیا

همچون وجود ترکیبـات ثانویـه و        به عالوه بسیاری از صفات      . به صدمات ناشی از حمل و نقل و عمر انبارداری طوالنی باشد           
ایـن  . ی از ژنوتیـپ هـای گیـاه زراعـی حـذف شـدند             باعث مقاومت های محیطی می شد همگ      که در گذشته    ارمانند  زوائد خ 

 کشاورزی را بـا  می باشدتغییرات اساسی در پایه های ژنتیکی که ماحصل انتخاب جهت دار در تولید ارقام و گونه های جدید      
عی اصلی به نهاده های خارجی نظیر کودها و سموم          اهان زر بطوریکه واریته های گیا   .  مواجه کرده است   ودیت های جدی  دمح

  نیاز دارند تا به نحوی که برای آن انتخاب شده اند عمل نماینـد           شرایط دمائی و نوری بدون نوسان های زیاد        ،شیمیائی، آبیاری 
   ).1380 ،نصیری محالتی و همکاران( 

ر روش انتخاب توده ای هستند هر چند محتوای ژنوم یـک گونـه              در نظام های سنتی تولید بذر که مبتنی ب        : تهدید ارقام محلی  
تغییر می باید ولی بخش عمده ای از ساختار مطلوب ژنتیکی آن گونه حفظ خواهد شـد و بـدین ترتیـب شـباهت زیـادی بـه                      

 بیعـی پتانـسیل  ا به مانند اجتماعات طاین ویژگی به ارقام محلی اجازه می دهد ت. انتخاب طبیعی در اکوسیستم های طبیعی دارد  
این در حالی است که در نظام های تولید بذر تجاری که از روش های جدیدی اصالح . ضربه پذیری باالئی از خود نشان دهند

                                                 
1 - Directed selection 



زیرا تاکید آنها بر بهینـه      . شوددر محصوالت زراعی باریکتر می      نیز  نباتات سود می جویند عالوه بر تغییر یافتن ژنوم، دامنه آن            
  . استمتمرکز شده  اندکی از ژنوتیپ های یک گونه سازی یک یا تعداد

 اصـالح  ر بـذو ، سـاالنه عملکـرد     های در حال حاضر در بسیاری از نظام های تولید با انگیزه کاهش ریسک تولید و نوسان               
دهـا حـاکی اسـت      روآبر.  فرسایش ژنتیکی شدیدی را به دنبال داشـته اسـت          ،این گرایش .  شده اند  1شده جایگزین بذور محلی   

مـی     استفاده از واریته های اصالح شده مربـوط  ه زراعی در طول قرن گذشته ب تصوالحدرصد از افزایش تولید م      80رچه  اگ
  . )1998 ،فائو (  درصد از واریته های محلی در سراسر جهان شده است90شود ولی گسترش این واریته ها سبب از بین رفتن 

یش سـا پیشرفت فر لیات اصالح نباتات و روشهای تولید بذر همگی حاکی از           روند عم : شواهد و پیامدهای یکنواختی ژنتیکی    
 ویـژه بـازار      هـای  طلوب و تامین استراتژی   م فشارها برای تولید عملکردهای زیاد، صفات مربوط به فرآوری           .ژنتیکی می باشد  

ودی از واریته ها اسـتوار  داد بسیار محد زراعی بر کشت بذر تعتیابی موجب شده است در اغلب مناطق جهان تولید محصوال 
 گونه میـوه شـکل   35 گونه سبزی و در حدود 23 گونه محصول دانه ای، 12در واقع چشم اندازهای کشاورزی جهان با       . باشد

 میلیون هکتار از اراضی قابل کشت جهان پراکنـده شـده و تـامین               1440 گونه گیاهی در     70متر از فقط    فته اند، به عبارتی ک    رگ
  درصـد تولیـد جهـانی ذرت         71 بیش از    1993آمارها نشان می دهد در سال       . )1999 ،آلتیری ( ر عهده دارند   را ب  جهانیغذای  
 واریتـه  4 درصد تولید سیب زمینی از 70یته، وار 9 از مدرصد تولید گند  50، واریته4 درصد تولید برنج از 65 واریته، 6تنها از   

از در سطح ملی نیز آمارهـا         ).1380 ، نصیری محالتی و همکاران     (ه است  واریته حاصل شد   2از  تنها   تولید نخود    د درص 96و  
 1949در کشور چین در سـال  . حکایت دارند یکنواختی ژنتیکی در عرصه کشاورزی اجرا در آمدن    به  در  ان کننده   گر ن یعیتضو

 واریتـه   1000 به   1970 در سال    ن مورد استفاده قرار می گرفت که تعداد آنها        ایته محلی گندم توسط زارع    ر وا راز ه 10قریب به   
وزه رژنوتیپ برنج در هندوستان کشت می گردید که امـ           3000در ابتدای قرن بیستم بیش از        ). 1998 ،فائو ( تقلیل یافته است  

 در .)2002 ،آلتیـری  (  کل سطح زیر کشت برنج را در این کشور به خود اختصاص داده انـد    د درص 75یته برنج بیش از     ر وا 10
 درصد تولیـد    97 رقم،   3 ه پنبه ب  د درص 53 ، رقم 4 سیب زمینی به     د درص 72 واریته ،    3 درصد کل تولید لوبیا به       60-70امریکا  

سینکلر ؛  1999،  آلتیری (  واریته اختصاص دارد   2 بهنخود  در   د درص 95 واریته و    3 به بادام زمینی    د درص 70 ، واریته 3سویا به   
مثال . ارقام محلی گیاهان زراعی در طی قرن بیستم از سیستم کشت حذف شده اند              د درص 97در این کشور    . )1998،  و گاردنر 

 90 واریتـه،    2یبا در مکزیک از      تولید لو  ی درصد 65یته ،   ر وا 4 درصدی برنج در فیلیپین از       70موارد تولید   های دیگری از این     
                    ).1998، سینکلر و گاردنر ( واریته است4از  در کانادا صدی کتان، کلزا و چاودار در

یته بخصوص دو واریتـه  ر وا10 درصد سطح زیر کشت گندم به        84 نشان داد که     1381نتیجه یک یررسی در سال      در ایران   
سـیب  درصـد   71،  واریته   9 درصد برنج به     81 واریته،   4جو به   درصد   74،  )کل سطح زیر کشت   ازصد  ر د 29( فالت و قدس    

 3 نخود بـه  ددرص 71  واریته،2 درصد سویا به 84  یته ،ر وا3کلزا به درصد  75 واریته، 2به  پنبه   درصد 72،  واریته   3زمینی به   
  .)1383، کوچکی و همکاران (  داشته استتعلقیته روادرصد عدس به یک   53یته و  ر وا4 لوبیا به ددرص 62واریته ، 

تنوع ژنتیکی در مزارع کشاورزی در نتیجه جایگزین شدن ارقام همگن اصالح شده بجای ارقـام متنـوع محلـی                    همچنانکه  
بـرای  .  به مخـاطره خواهـد افتـاد        و غیر عادی   دهشی ن زیستی پیش بین   یکاهش می یابد امنیت غذایی نیز بواسطه بروز تنش ها         

 1845-1846    بود که در سال زراعـی 2ارچ عامل بوته میری نتیجه یک ق1840مثال قحطی معروف سیب زمینی ایرلند در دهه        
ل از تالقـی گیـاه از طریـق غـده انجـام             صتکثیر سیب زمینی بجای بذر حا     . لند را تحت تاثیر قرار داد     رمحصول سیب زمینی ای   

و ژنوتیـپ    سیب زمینی های کشت شـده در ایـن کـشور فقـط از د               ،ر زمان قحطی  د.  بنابراین تنوع ژنتیکی پایین است      و هگرفت

                                                 
1 - Landraces 
2 - Phtophthora infectoris 



 بسیار حـساس بـه      ژنوتیپ این دو .  توسط کاشفان آمریکای جنوبی به ایرلند معرفی شده بودند         15ود که در قرن     بتشکیل یافته   
نـی در سـال     ی زم بز بین رفتن بیش از نصف تولیـد سـی         ا این امر موجب     .ر می باشند  واز قارچ مذک   پوسیدگی آخر فصل ناشی   

 جمعیـت   هتـصور مـی شـود کـ       . زیادی از مردم گردید    جرت تعداد ا میلیون انسان و مه    مرگ بیش از یک   آن  ، و به دنبال     1846
مـل قـارچی جدیـد در       ازمانی که یـک ع     اخیرا نیز   ). 1998،  سینکلر و گاردنر  (ایرلند هنوز به سطح قبل از قحطی نرسیده باشد        

 میلیـون دالر  100 که بالغ بر دگردینی یمبه محصول سیب زد امریکا شد موجب خسارت جدی ر از مکزیک وا 1990اویل دهه   
 محصول حداقل تا اندازه ای می تواند با کشت چندین واریتـه یـا حتـی                 شدید چنین اتالف    ).1380،همکاران کوچکی و (  بود

اتفاقی که در  . باشند کاهش داده شود   نها ممکن است دارای مقاومت به بیماری        ارقام محلی با تنوع ژنتیکی فراوان که برخی از آ         
ن طیف وسیعی از ژنوتیپ های سیب زمینی را می کارند           اتولید سیب زمینی در امریکای جنوبی روی می دهد زیرا زارع          مناطق  

   ). 1999 ،آلتیری( و بنابراین از شیوع بیماری ها ممانعت به عمل می آید
تر سازگار   قلیم های گرم  اگر چه بزوستایا فقط برای ا     .  معرفی شد  1950روسیه واریته پرمحصول گندم بزوستایا در دهه         در

در نتیجـه   . را در مناطق خنک نیـز توسـعه داد         تولید آن    زمستان، یه ای سرما  ربود ولی عملکرد های مطلوب بخاطر تعدیل دو       
 کـاهش   1972ع زمستان سـخت در سـال        قوو. اطق زیر کشت این رقم قرار گرفت      نون ها هکتار از اراضی کشاورزی این م       یمیل

 (   باردسـی و تومـاس   ).1998، سـینکلر و گـاردنر   (پـی داشـت   رقم بزوسـتایا در  تاراضی زیر کشدر  میلیون ها تن گندم را      
 در این منـاطق برخـی ارقـام محلـی همچـون           بیان داشتند   در توصیف نقش ارزشمند ارقام محلی گندم در شمال ترکیه            )2005
امکان کـشت در تمـام طـول        یزه آنها میسر است      پای یاکه فقط کشت بهاره      وجود داشته که برخالف انواع اصالح شده         1کیریک

در حالیکه کشاورزان خرده مالک منطقـه در پـی نـاتوانی در خریـد سـموم                 این محققان همچنین گزارش کردند      . دنسال را دار  
ام  مجبور به رها کردن مزارع خود شدند ارق        2 گرک شیمیائی برای مبارزه با بیماری زنگ شیوع یافته در مزارع گندم رقم تجاری            

نـشان داده  نیـز  تحقیقات اخیـر در چـین    . حفظ شده اند  به دلیل مقاومت به این بیماری هنوز در محل        4 و اینکون  3 امیر محلی
 ، همـراه هـستند   تنوع واریتـه ای پـایین  باکه  ی در مقایسه با مزارع یکنواخت برخودار از تنوع واریته ای باال   است در مزارع برنج   
   ). 2002 ،آلتیری(   درصد کمتر بوده است 44 کش، ابتال به بیماری بالست قارچ  بدون نیاز به کاربرد

  اظهار نموده اند تنوع ژنتیکی از یک طرف با فراهمی برهمکنش های مثبت               )2008( هاجار و همکاران  :  ژنتیکی اهمیت تنوع   
   افزایش ثبات درازمدت در برابـر   و از سویی دیگر با      ، تعداد صفات کارکردی موجب تداوم خدمات اکوسیستمی شده        ودنو افز 

اعتقاد آنها تنوع ژنتیکـی گیاهـان زراعـی از طریـق            به  . اکوسیستم کمک می کند   تنش های زیستی و غیر زیستی به حفظ تولید          
فرآینـدهای خـاک    بهبـود    و  آفـات     ، گرده افشانی، کنترل بیمـاری هـا        عمل اکوسیستمی شامل کارآیی  خاص   کارکردهای   تزاید

  . تاثیر خود را برجای می گذارد) خش موادتجزیه و  چر(
مـی کنـد از اهمیـت بـسزائی         ن را طـی     مناسـبی بطور کلی پرداختن به تنوع ژنتیکی که در نظام های جدید تولید بذر روند               

چنانچه منابع ژنتیکی که در طی هزاران سال اهلی کردن و اصالح نباتات گردآوری شده اند را با کتابخانـه ای                     . برخوردار است 
 جـایگزین نمـودن     معنائی معادل پر از کتاب های قدیمی و جدیدی مقایسه نمائیم در این صورت اثرات روش نوین تولید بذر                  

اطالعات ژنتیکی که از طریق بذر از یـک نـسل بـه              .داراستکلیه کتب های کتابخانه به تنها اندکی کتاب های پرفروش جدید            
 دارای ارزش های شناخته شده متعددی به ترتیب زیـر           ل و فرسایش می باشد    زه در حال زوا   رونسل بعدی منتقل می شود و ام      

  :) 1380 ،نصیری محالتی و همکاران( می باشد

                                                 
1 - Kirik   
2 - Gerek79 
3 - Emmer 
4 - Einkon 



از بین رفتن این تنوع ممکن است فرصت های آینده اصالح نباتـات را محـدود          . اولیه اصالح نباتات است    تنوع ژنتیکی ماده     -
  .دنمای

کلی که در بسیاری از نژادهای محلی وجود دارد امکان کشت واریته هایی را بوجـود                 تنوع ژنتیکی یک محصول زراعی به ش       -
نهـاده هـای      این نژادهای محلی بدون نیاز به مقادیر زیـاد          . می آورد که به شرایط ویژه مناطق خاص به خوبی سازگار هستند           

  .ه حساب می آیند در طول زمان ثبات بیشتری داشته و بدین ترتیب مبنائی برای پایداری ب،خارجی
 تنوع ژنتیکی در واریته یک محصول زراعی جزء مهمی از مقاومـت محیطـی اسـت کـه بعنـوان محـافظی در برابـر تلفـات                             -

   .محصول در مواجهه با بیماری ها، حمله علفخوران یا تغییرات در شرایط محیطی عمل می کند
ممکن است در یک واریته گیاهی که از نظر ژنتیکی متنوع است            .  تنوع ژنتیکی مخزنی از مقاومت بالقوه محیطی نیز می باشد          -

مثال شـیوع یـک بیمـاری جدیـد           ی داشته باشند که باعث مقاومت به حوادث یا شرایط آینده،           های  ژن یا ترکیب   ،چند تک بوته  
  . انتخاب کرد و از آنها برای مقاومت استفاده نمودتاین ژن ها را می توان از جمعی. شود

 دیگـر و از یـک       ی یعنی توانائی تنظیم و سازگاری به تغییر شرایط از فصلی به فصل            .کی به سیستم انعطاف می دهد      تنوع ژنتی  -
  .  فراهم می کند دیگر را  ایدهه به دهه

  
    نتیجه گیری

هلـی  تداوم فرآیندی که بـا ا     در واقع   .  یافته است  دستذا  غکشاورزی نوین به یک سیستم برخوردار از کارآئی باالی تولید           
 حـداکثر یکنـواختی    منتهی شده است کـه از ییکردن گیاهان شروع گردید اکنون  با کنار زدن بیشتر ارقام محلی به تولید بذرها   

طیفی از تنش های زیستی و غیر زیـستی         بروز  در نتیجه این یکنواختی نقش بافری تنوع ژنتیکی در مقابل           .  برخوردارند ژنتیکی
را در تنگنـا قـرار خواهـد         نباتاتاصالح  آتی  برنامه های    ، ذخایر ژرم پالسم طبیعی    لیل رفتن  تح  عالوه بر آن   . است رنگ باخته 

بنابراین بازنگری در شیوه های تولید بذر و همراهی آنها با الگوهائی مشابه با انتخاب طبیعی می تواند پایداری کـشاورزی                     . داد
  .مدت به دنبال داشته باشدطوالنی را در 
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Abatract 

The diversity is basis, output and index of system complexity. The biodiversity at agricultural 
landscapes includes of genetic, species and ecosystem diversity. The genetic diversity is diversity at 
genes that transport by organisms. This diversity plays role of buffering against biotic and abiotic 
stress and  replaced of spieces diversity in agroecosystem. The seed producers increased of crops yield 
with depend on new methods of plant breeding, but this methods changes foundation of agriculture for 
the reason that mor simplification of genetic resource. The resulte of  simplification is threaten of  
agricultural sustainable because decreased of  genetic diversity, gradual deletion of landraces, wasting 
of plant evolution potential, vulnerable of crops to stress, increasing dependence of crops system to 
external inputs and environmental destructive effects. Thus shuld be revision at methods of seed 
production and to consider important genetic diversity in order to agricultural sustainable. 
 
Keywords: seed, agricultural sustainable, biotic and abiotic stress, landraces.    
 
 

  


