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TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành trong vụ hè 2019 tại Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhằm đánh 

giá ảnh hưởng của axit salicylic (0mM, 0,25mM và 0,50mM SA) đến khả năng nảy mầm, sinh lý và năng suất của hai 

giống đậu xanh (ĐXVN5 và ĐXVN7) dưới điều kiện mặn (50mM NaCl). Thí nghiệm 1: Hạt giống được ngâm trong 

các nồng độ dung dịch SA. Sau đó, hạt được gieo vào các đĩa petri có phủ giấy thấm và xử lý mặn trong 7 ngày. Thí 

nghiệm 2: Mặn được xử lý khi cây có 3 lá trong 7 ngày. Sau đó, phun SA qua lá với các nồng độ khác nhau. Kết quả 

cho thấy: xử lý SA không ảnh hưởng đến tỉ lệ nảy mầm, nhưng tăng nồng độ SA đã làm tăng chiều dài thân mầm và 

rễ mầm, khối lượng mầm, cũng như tăng chiều cao cây, diện tích lá, hàm lượng nước tương đối trong lá, chỉ số 

SPAD, khả năng tích lũy chất khô, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cá thể của hai giống đậu xanh trong 

điều kiện mặn. Trong khi đó, độ rò rỉ ion và hàm lượng proline lại giảm theo nồng độ SA. Ở nồng độ SA 0,50mM, cả 

2 giống đậu xanh có khả năng sinh trưởng và phục hồi tốt hơn trong điều kiện mặn. Năng suất cá thể của giống 

ĐXVN5 tăng 110,23% và giống ĐXVN7 tăng 118,77% so với công thức không xử lý SA. 

Từ khóa: Axit salicylic, đậu xanh, mặn, nảy mầm, năng suất. 

The Role of Salicylic Acid (SA) on Salt Tolerance of Mungbean at Seedling Stage 

ABSTRACT 

Experiments were conducted in the Summer season of 2019 at the Experimental Station of  the Faculty of 

Agronomy, Vietnam National University of Agriculture, to determine the effect of salicylic acid (0mM, 0.25mM and 

0.50mM SA) on germination, physiology and yield of two mungbean varieties (DXVN5 and DXVN7) under salinity 

condition (50mM NaCl). In experiment 1, seeds of mungbean varieties were immersed in SA concentrations. After 

that, seeds were sown on a filter paper in the petri dish and NaCl solution was added for 7 days. In experiment 2, 

three-leaf plants were treated with NaCl solution for 7 days. And then, foliar spray of different SA concentrations was 

done. The results indicated that the germination rate was not affected by SA, but increased SA levels raised shoot 

and root length of seedlings, fresh weight of seedling and also increased enhancedin the plant height, leaf area, leaf 

relative water content, dry matter, SPAD index, yield components and individual yield in both of mungbean varieties 

under salt stress, while the ion leakage and proline content decreased with increasing SA concentration. At the SA 

level of 0.50mM showed better growth and recovery in both of varieties under salinity stress. The individual yield in of 

DXVN5 variety increased by 110.23% and DXVN7 variety increased by 118.77%. 

Keywords: Germination, mung bean, salicylic acid, salinity, yield. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Mặn là một trong những yếu tố phi sinh học 

quan trọng ảnh hþởng đến sinh trþởng, sinh lý 

và làm giảm năng suất cây trồng (Taufiq & cs., 

2016). Đất nhiễm mặn ức chế sự hấp thý nþớc ở 

thực vật, gây ra sự mất cân bằng ion dẫn đến 

ngộ độc ion khi nồng độ Na+
 và Cl- trong thân lá 
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tăng cao, đồng thời sự hấp thý các ion K+, NO3
- 

và H2PO4
- lại giảm (Tester & Davenport, 2003) 

và stress thẩm thấu làm rò rî các ion ra ngoài 

rễ. Quá trình trao đổi chất, đặc biệt là trao đổi 

protein bð rối loạn dẫn đến tích lüy các axit 

amin và amit trong cây. Bên cạnh đò, mặn còn 

ảnh hþởng đến sự cân bằng dinh dþỡng, cân 

bằng hoocmon trong cây khi sự hút khoáng cûa 

rễ và sự tổng hợp xytokinin bð ngÿng trệ. 

Để chðu đþợc mặn, thực vật tích tý các chất 

tan tþơng thích nhþ proline để tăng sự hấp thý 

nþớc, giảm khả năng thẩm thấu cûa tế bào 

(Pottosin & cs., 2014). Các phytohormone thực 

vật, trong đò axit salicylic (SA) đòng vai trñ 

quan trọng đến sự sinh trþởng phát triển cûa 

cây, kích thích các con đþờng truyền tín hiệu, 

cho phép kích hoạt các protein xác đðnh kiểu 

hình, thiết lập lại cân bằng nội tế bào, bảo vệ và 

sửa chữa màng bð hþ hóng để tăng khả năng 

chðu mặn cho cây (Saxena & cs., 2016). Các quá 

trình sinh lý trong cây nhþ quang hợp, sự hấp 

thý và vận chuyển ion, sự đòng mở khí khổng, 

tính thấm cûa màng cüng đþợc điều chînh bởi 

SA. Nghiên cứu cûa Akhtar & cs. (2013) khi 

phun 100 mg/l SA qua lá trên đậu xanh trong 

điều kiện mặn đã làm tăng chiều cao cây, khối 

lþợng tþơi và năng suất hạt thông qua việc cải 

thiện quá trình chuyển hòa nitơ. Xử lý 3mM SA 

đã ức chế enzyme phân hûy H2O2, làm tăng 

nồng độ H2O2 trong tế bào thông qua việc điều 

chînh cơ chế kháng stress sinh học và stress phi 

sinh học ở thực vật, tÿ đò tăng quá trình chống 

chðu cûa cây (Hayat & cs., 2010). SA cüng cò vai 

trò bảo vệ cấu trúc màng sinh học, duy trì hoạt 

động quang hợp, làm tăng hàm lþợng 

chlorophyll trên cà chua ở nồng độ 0,01mM SA 

(Manaa & cs., 2014), trên Cúc kim tiền ở nồng 

độ 1-2mM SA (Neamati & cs., 2012). Các 

nghiên cứu khác cüng cho thấy vai trò cûa SA 

đến việc tăng năng suất cây trồng bằng cách 

hạn chế tối đa sự xâm nhập cûa các ion Na+ và 

Cl-, đồng thời tăng khả năng hấp thý N, P, K, 

Ca khi phun 0,5-1,0mM SA ở đậu xanh trong 

điều kiện mặn (Iqbal & cs., 2010). 

SA đang đþợc sử dýng nhþ một phþơng 

pháp để giảm bớt các tác hại về hình thái và 

sinh lý cûa cây do mặn gây ra. Ở Việt Nam, 

những nghiên cứu về vai trò cûa SA đến khả 

năng chðu mặn cûa cây trồng, đặc biệt ở cây đậu 

xanh vẫn chþa đþợc chú ý. Vì vậy, nghiên cứu 

này nhằm đánh giá vai trò cûa SA đến khả năng 

chðu mặn cûa cây đậu xanh thông qua các chî 

tiêu nảy mầm, sinh trþởng, sinh lý và năng suất 

cá thể. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm đþợc nghiên cứu ở vý hè (tháng 

6/2019) trên 02 giống đậu xanh ĐXVN5 và 

ĐXVN7, bao gồm hai thí nghiệm: 

Thí nghiệm 1: Ảnh hþởng cûa SA đến khả 

năng nảy mầm cûa cây đậu xanh trong điều 

kiện mặn.  

Nghiên cứu đþợc tiến hành tại phòng thí 

nghiệm Bộ môn Sinh lý thực vật, Khoa Nông 

học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Phþơng 

pháp xử lý SA và gây mặn đþợc thay đổi dựa 

trên phþơng pháp cûa Movaghatian & 

Khorsandi (2014): Hạt giống đậu xanh đþợc xử 

lý bằng Ca(OCl)2 5% trong 5 phút để loại bó hết 

nấm mốc gây thối hạt, rửa lại 5 lần bằng nþớc 

cất. Sau đò, hạt giống đþợc ngâm vào các nồng 

độ dung dðch SA và nþớc (Không xử lý SA) trong 

6 giờ ở điều kiện bóng tối, nhiệt độ 25C. Tiếp 

đò, hạt giống đþợc gieo vào các đïa petri cò phû 

giấy thấm Whatman 3 lớp/đïa petri, 10 hạt/đïa. 

Các đïa petri đþợc để ở nhiệt độ phòng (25C) và 

tiến hành xử lý mặn nhân tạo bằng cách tþới 

một lþợng dung dðch 50mM NaCl nhþ nhau vào 

các đïa petri trong 7 ngày, liều lþợng 7ml NaCl 

50mM/đïa petri/ngày để duy trì độ ẩm. Hạt 

giống đþợc kiểm tra hàng ngày để xác đðnh số 

hạt nảy mầm khi xuất hiện rễ mầm dài hơn 

2mm. Thí nghiệm 2 nhân tố, nhân tố 1 là 2 

giống đậu xanh (ĐXVN5, ĐXVN7), nhân tố 2 là 

3 nồng độ SA (0 - Không xử lý SA; 0,25 và 

0,50mM SA), đþợc bố trí theo sơ đồ hoàn toàn 

ngẫu nhiên (CRD), mỗi công thức nhắc lại 3 lần.  

Thí nghiệm 2: Ảnh hþởng cûa SA đến một 

số chî tiêu sinh trþởng, sinh lý và năng suất cây 

đậu xanh trong điều kiện mặn. 



Vũ Tiến Bình, Trần Anh Tuấn, Phạm Tuấn Anh 

393 

Thí nghiệm đþợc tiến hành tại nhà lþới số 

8, Khoa Nông học. Hạt giống đþợc ngâm trong 

nþớc ấm khoảng 55C trong 5 giờ và û ở 25C 

trong 24 giờ. Hạt đþợc gieo vào các chậu thí 

nghiệm chứa 3kg đất phù sa (kích thþớc chậu: 

23 × 18cm) với mật độ 3 hạt/chậu. Khi cây đþợc 

2 lá thật, tiến hành tîa bớt chî để lại 2 cây/chậu. 

Lþợng phân bón cho 1 chậu là: 1,8g vôi bột + 

0,2g N + 0,5g P2O5 + 0,3g K2O.  

Thí nghiệm gồm 2 nhân tố nhþ thí nghiệm 

1, bố trí theo sơ đồ hoàn toàn ngẫu nhiên (CRD), 

mỗi công thức nhắc lại 5 lần, mỗi lần nhắc lại 3 

chậu. Xử lý mặn nhân tạo bằng cách tþới một 

lþợng dung dðch 50mM NaCl nhþ nhau vào các 

chậu thí nghiệm ở giai đoạn 3 lá trong 7 ngày, 

tổng liều lþợng tþới là 3 lít NaCl 50mM/chậu. 

Sau 7 ngày gây mặn, tiến hành phun SA với các 

nồng độ khác nhau, phun þớt hai bề mặt lá, 

phun một lần vào buổi sáng (phun khi trời mát, 

không nắng), liều lþợng phun là 250 lít/ha. pH 

cûa dung dðch SA và đối chứng đþợc điều chînh 

ở 6.5. Sau phun 7 ngày và 14 ngày tiến hành lấy 

mẫu phân tích. 

2.2. Chỉ tiêu theo dõi 

Chî tiêu nảy mầm đþợc xác đðnh ở ngày thứ 

7 sau gieo, bao gồm: Tî lệ nảy mầm (%), chiều 

dài rễ mầm (cm), chiều dài thân mầm (cm), số rễ 

cấp 1 (rễ), khối lþợng cây mầm (g/cây). 

Chî tiêu sinh trþởng, sinh lý đþợc xác đðnh 

ở thời kỳ phýc hồi cây đậu xanh (sau phun SA 7 

ngày và 14 ngày), bao gồm: Chiều cao cây 

(cm/cây), số lá (lá/cây), chiều dài (cm) và đþờng 

kính (mm) rễ chính, khối lþợng rễ khô (gam). 

Diện tích lá (dm2 lá/cây) đþợc xác đðnh bằng 

phþơng pháp cân. Hàm lþợng nþớc tþơng đối 

trong lá (RWC) đþợc xác đðnh theo phþơng pháp 

cûa Weatherly (1950): Cắt 0,5g lá cây đþợc 

W1(g), ngâm vào nþớc trong 4 giờ rồi đem cân 

đþợc W2(g). Sấy lá ở 105C đến khối lþợng 

không đổi, đem cân đþợc W3(g).  

RWC (%) = (W1 – W3)/(W2 – W3) × 100 

Chî số SPAD đþợc đo bằng máy SPAD-502 

Plus (Konica Minolta, Nhật). Khả năng tích lüy 

chất khô (g/cây) đþợc xác đðnh thông qua sấy 

cây ở 105C trong 24h đến khối lþợng không đổi. 

Độ rò rî ion (%) đþợc đánh giá theo phþơng 

pháp cûa Zhao & cs. (2007): Lấy 5 mảnh lá có 

đþờng kính 1cm, ngâm trong ống nhựa chứa 20 l 

nþớc khử ion trong 2 giờ ở điều kiện lắc liên týc 

trong nhiệt độ phñng và đþợc che tối. Sau 2 giờ, 

dung dðch đþợc đo EC lần thứ nhất (C1). Ống 

nhựa chứa mảnh lá tiếp týc ngâm trong bể ổn 

nhiệt 80C trong 2 giờ và đþợc đo EC lần 2 (C2). 

Mức độ rò rî ion đþợc tính theo công thức (%)  

= (C1/C2) × 100. 

Hàm lþợng proline trong lá đþợc xác đðnh 

theo phþơng pháp cûa Bates & cs. (1973). 

Các yếu tố cấu thành năng suất: số quả/cây 

(quả), số hạt/quả (hạt), khối lþợng 100 hạt (g) và 

năng suất cá thể (g/cây).  

2.3. Xử lý thống kê 

Số liệu thu thập đþợc xử lý thống kê theo 

phþơng pháp phân tích phþơng sai (ANOVA) hai 

nhân tố (giống, nồng độ SA) và sự tþơng tác cûa 

chúng đến các chî tiêu theo dõi. So sánh sự sai 

khác giữa các giá trð trung bình công thức bằng 

giá trð sai khác ý nghïa nhó nhất (LSD) ở mức ý 

nghïa 95% bằng chþơng trình IRRISTAT 5.0. 

3. KẾT QUẢ 

3.1. Ảnh hưởng của axit salicylic đến khả 

năng nảy mầm cây đậu xanh trong điều 

kiện mặn 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy, xử lý SA không 

ảnh hþởng đến tî lệ nảy mầm cûa hai giống đậu 

xanh trong điều kiện mặn (50mM NaCl), tî lệ 

nảy mầm đều đạt 100% (Hình 1A). Tuy nhiên, 

SA lại kích thích sự sinh trþởng cûa mầm, làm 

tăng chiều dài thân mầm và rễ mầm, số rễ cấp 1 

và khối lþợng cây mầm so với công thức không 

xử lý SA ở cả 2 giống nghiên cứu, đặc biệt ở 

nồng độ 0,50mM SA cho giá trð cao nhất (Hình 

1B) và sai khác cò ý nghïa. So sánh giữa hai 

giống cho thấy, đậu xanh giống ĐXVN7 cò khả 

năng nảy mầm tốt hơn giống ĐXVN5 trong điều 

kiện mặn (Bảng 1). 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của axit salicylic đến khả năng nảy mầm 

 ở hai giống đậu xanh trong điều kiện mặn 

Giống 
Nồng độ SA 

(mM) 
Tỉ lệ nảy mầm 

(%) 
Chiều dài thân mầm 

(cm) 
Chiều dài rễ mầm 

(cm) 
Số rễ cấp 

1 (rễ) 
Khối lượng cây mầm 

(g/cây) 

ĐXVN5 0 100 2,8 2,2 2,1 0,16 

0,25 100 8,2 4,1 3,5 0,21 

0,50 100 11,6 5,3 5,2 0,36 

ĐXVN7 0 100 3,7 3,1 2,4 0,18 

0,25 100 10,9 5,0 4,0 0,29 

0,50 100 13,1 6,2 5,5 0,40 

CV(%)   3,1 2,5 2,2 4,6 

LSDSA 5%   2,5 1,1 1,2 0,05 

LSDG 5%   1,9 1,3 0,4 0,03 

LSDGxSA 5%   1,4 0,7 0,6 0,09 

 

Hình 1. Tỷ lệ nảy mầm sau gieo 2 ngày (A) và sự phát triển của mầm sau gieo 7 ngày (B) 

trên hai giống đậu xanh sau xử lý SA trong điều kiện mặn 

Bảng 2. Ảnh hưởng của axit salicylic đến chiều cao, số lá  

trên hai giống đậu xanh trong điều kiện mặn 

Giống Nồng độ SA (mM) 
Sau phun SA 7 ngày Sau phun SA 14 ngày 

Chiều cao cây (cm) Số lá (lá) Chiều cao cây (cm) Số lá (lá) 

ĐXVN5 0 25,5 3,4 27,1 4,0 

0,25 27,2 3,7 34,7 4,8 

0,50 30,6 4,3 39,0 5,4 

ĐXVN7 0 24,7 3,3 25,5 3,6 

0,25 25,1 3,6 33,2 4,4 

0,50 28,7 4,0 37,4 5,2 

CV(%)  2,2 2,9 3,1 3,6 

LSDSA 5%  5,1 1,1 3,2 0,7 

LSDG 5%  4,6 1,4 1,3 0,3 

LSDGxSA 5%  3,7 1,7 3,5 0,5 
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3.2. Ảnh hưởng của axit salicylic đến  

chiều cao, số lá cây đậu xanh trong điều 

kiện mặn 

Phun SA đã làm tăng chiều cao, số lá trên 

hai giống đậu xanh ĐXVN5 và ĐXVN7 ở cả 2 

thời kỳ thu mẫu trong điều kiện mặn (Bảng 2, 

Hình 2A). Ở thời kỳ sau phun SA 7 ngày, SA 

ảnh hþởng chþa lớn đến chiều cao, số lá cây đậu 

xanh, sai khác không cò ý nghïa. Tuy nhiên, 

chiều cao và số lá đã cò sự thay đổi đáng kể ở 

thời kỳ thu mẫu sau, sai khác cò ý nghïa ở cả 

hai giống nghiên cứu. Trong đò, phun 0,50mM 

SA trên giống ĐXVN5 là tốt nhất, cho chiều cao 

cây và số lá đạt 39,0cm và 5,4 lá sau 14 ngày 

phun SA. 

3.3. Ảnh hưởng của axit salicylic đến sự 

phát triển bộ rễ cây đậu xanh trong điều 

kiện mặn 

Phun SA đã ảnh hþởng đến sự phát triển bộ 

rễ cûa hai giống đậu xanh ĐXVN5 và ĐXVN7, 

đều làm tăng chiều dài rễ, đþờng kính rễ chính 

và khối lþợng rễ khô so với công thức không phun 

SA trong điều kiện mặn (Bảng 3). Trong đò, phun 

SA nồng độ 0,50mM đã kích thích sự phát triển 

bộ rễ tốt nhất (Hình 2), cho khối lþợng rễ khô đạt 

cao nhất ở cả hai giống trong 2 thời kỳ thu mẫu, 

sai khác cò ý nghïa thống kê. Giống ĐXVN7 có sự 

phát triển bộ rễ tốt hơn trong điều kiện mặn 

(Hình 2B), cho khối lþợng rễ khô sau phun SA 7 

và 14 ngày lần lþợt là 0,43g và 0,75g. 

 

Hình 2. Chiều cao (A) và bộ rễ (B) cây đậu xanh giống ĐXVN7  

sau phun SA 14 ngày ở điều kiện mặn 

Bảng 3. Ảnh hưởng của axit salicylic đến sự phát triển bộ rễ  

trên hai giống đậu xanh trong điều kiện mặn 

Giống 
Nồng độ SA 

(mM) 

Sau phun SA 7 ngày Sau phun SA 14 ngày 

Dài rễ 
(cm) 

Đường kính rễ chính 
(mm) 

Khối lượng rễ khô 
(g) 

Dài rễ 
(cm) 

Đường kính  
rễ chính (mm) 

Khối lượng 
 rễ khô (g) 

ĐXVN5 0 14,58 2,98 0,06 17,24 3,30 0,20 

0,25 22,30 3,49 0,21 26,02 4,08 0,46 

0,50 26,88 3,62 0,38 29,46 4,32 0,71 

ĐXVN7 0 15,74 3,02 0,09 18,51 3,24 0,21 

0,25 21,86 3,45 0,25 26,87 4,05 0,49 

0,50 27,11 3,71 0,43 29,83 4,29 0,75 

CV(%)    2,9   3,5 

LSDSA 5%    0,02   0,18 

LSDG 5%    0,03   0,11 

LSDGxSA 5%    0,05   0,21 
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Bảng 4. Ảnh hưởng của axit salicylic đến diện tích lá, RWC, chỉ số SPAD  

và khả năng tích lũy chất khô trên hai giống đậu xanh trong điều kiện mặn 

Giống 
Nồng độ 
SA (mM) 

Sau phun SA 7 ngày Sau phun SA 14 ngày 

Diện tích lá 
(dm

2
 lá/cây) 

RWC 
(%) 

SPAD 
Tích lũy  

chất khô (g/cây) 
Diện tích lá 
(dm

2
 lá/cây) 

RWC 
(%) 

SPAD 
Tích lũy  

chất khô (g/cây) 

ĐXVN5 0 0,83 74,62 35,32 0,56 1,54 76,41 38,78 1,26 

0,25 1,54 79,67 38,82 1,28 2,09 84,35 43,08 1,85 

0,50 1,65 84,23 42,16 1,76 3,18 88,71 45,76 2,73 

ĐXVN7 0 0,91 75,05 35,77 0,68 1,72 77,28 39,34 1,32 

0,25 1,41 81,28 39,21 1,42 2,36 86,54 42,71 1,90 

0,50 1,73 85,11 42,68 1,95 3,29 90,02 46,64 3,06 

CV(%)  4,1   3,4 3,7   2,9 

LSDSA 5%  0,28   0,16 0,42   0,12 

LSDG 5%  0,36   0,18 0,25   0,13 

LSDGxSA 5%  0,51   0,21 0,33   0,18 

Bảng 5. Ảnh hưởng của axit salicylic đến độ rò rỉ ion  

và hàm lượng proline trong lá trên hai giống đậu xanh trong điều kiện mặn 

Giống Nồng độ SA (mM) 
Sau phun SA 14 ngày 

Độ rò rỉ ion (%) Hàm lượng proline (µg/g) 

ĐXVN5 0 52,7 317,6 

0,25 37,8 208,7 

0,50 32,1 175,2 

ĐXVN7 0 50,1 309,4 

0,25 34,5 196,8 

0,50 30,6 160,3 

CV(%)  2,8 2,3 

LSDSA 5%  1,3 16,8 

LSDG 5%  1,7 11,3 

LSDGxSA 5%  2,5 13,7 

 

3.4. Ảnh hưởng của axit salicylic đến diện 

tích lá, hàm lượng nước tương đối trong lá 

(RWC), chỉ số SPAD và khả năng tích lũy 

chất khô cây đậu xanh trong điều kiện mặn 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy phun SA đã làm 

tăng đáng kể diện tích lá cûa hai giống đậu 

xanh ĐXVN5 và ĐXVN7 so với công thức không 

phun SA, sai khác cò ý nghïa thống kê. Trong 

đò, phun SA nồng độ 0,50mM cho diện tích lá 

cao nhất trên hai giống ở cả hai thời kỳ thu 

mẫu, đặc biệt ở thời kỳ sau phun SA 14 ngày có 

sự khác biệt rõ rệt về diện tích lá, sai khác có ý 

nghïa thống kê. Giá trð hàm lþợng nþớc tþơng 

đối trong lá (RWC) (%) và chî số SPAD cây đậu 

xanh cüng tăng sau khi phun SA, đặc biệt giá 

trð RWC (%) và SPAD đều trên 84% và 43 sau 

phun SA 14 ngày ở cả hai giống. Phun 0,50mM 

SA trên giống ĐXVN7 là tốt nhất, cho giá trð 

RWC (%) và chî số SPAD cao nhất. 

Phun SA cüng làm tăng khả năng tích lüy 

chất khô cây đậu xanh ở cả hai thời kỳ thu mẫu 

so với công thức không phun SA trong điều kiện 

mặn, sai khác cò ý nghïa thống kê. Trong đò, 



 

397 

khả năng tích lüy chất khô cao nhất ở nồng độ 

0,50mM SA và giống ĐXVN7 cho giá trð cao hơn 

giống ĐXVN5. 

3.5. Ảnh hưởng của axit salicylic đến độ rò 

rỉ ion và hàm lượng proline trong lá cây 

đậu xanh trong điều kiện mặn 

SA đã ảnh hþởng đến hàm lþợng proline và 

độ rò rî ion ở hai giống đậu xanh sau phun SA 

14 ngày trong điều kiện mặn (Bảng 5). Phun SA 

làm giảm mức độ tăng hàm lþợng proline trong 

lá, giảm lần lþợt ở hai nồng độ SA là 1,5 và 1,8 

lần ở giống ĐXVN5; 1,5 và 1,9 lần ở giống 

ĐXVN7 so với công thức không phun SA, sai 

khác là cò ý nghïa thống kê. Độ rò rî ion qua 

màng cüng đþợc giảm sau khi phun SA trên cả 

hai giống ĐXVN5 và ĐXVN7 so với công thức 

không phun SA, giảm nhiều nhất là ở nồng độ 

0,50mM SA và sai khác cò ý nghïa thống kê. Kết 

quả bảng 5 cüng cho thấy, phun 0,50mM SA 

trên giống ĐXVN7 là tốt nhất, cho hàm lþợng 

proline và độ rò rî ion thấp nhất trong điều  

kiện mặn. 

3.6. Ảnh hưởng của axit salicylic đến các 

yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cá 

thể cây đậu xanh trong điều kiện mặn 

Kết quả bảng 6 cho thấy, phun SA đã làm 

tăng đáng kể số quả/cây, số quả/hạt, khối lþợng 

100 hạt và năng suất cá thể trên hai giống đậu 

xanh trong điều kiện mặn. Phun SA nồng độ 

0,50mM giúp cây đậu xanh có khả năng phýc 

hồi tốt nhất (Hình 3), cho năng suất cá thể cao 

nhất, tþơng ứng tăng 110,23% (ĐXVN5) và 

118,77% (ĐXVN7) so với công thức không phun 

SA, sai khác cò ý nghïa thống kê. So sánh giữa 

hai giống đậu xanh cho thấy, giống ĐXVN7 cho 

năng suất cá thể cao hơn giống ĐXVN5 trong 

điều kiện mặn, đặc biệt khi phun ở 0,50mM SA 

là tốt nhất (7,11 g/cây). 

Bảng 6. Ảnh hưởng của axit salicylic đến các yếu tố cấu thành năng suất  

và năng suất cá thể trên hai giống đậu xanh trong điều kiện mặn 

Giống Nồng độ SA (mM) Số quả/cây (quả) Số hạt/quả (hạt) Khối lượng 100 hạt (g) Năng suất cá thể (g/cây) 

ĐXVN5 0 8,4 7,4 3,76 3,03 

0,25 11,2 10,2 3,98 4,58 

0,50 15,0 10,6 4,15 6,37 

ĐXVN7 0 9,0 7,8 3,81 3,25 

0,25 12,4 10,4 4,07 5,13 

0,50 17,6 11,0 4,23 7,11 

CV(%)     3,7 

LSDSA 5%     0,41 

LSDG 5%     0,35 

LSDGxSA 5%     0,64 

 

Hình 3. Khả năng phục hồi của hai giống đậu xanh sau phun axit salicylic  

25 ngày trong điều kiện mặn 



Vai trò của axit salicylic đến khả năng chịu mặn cây đậu xanh ở giai đoạn cây con 

398 

4. THẢO LUẬN 

Axit salicylic đã ức chế ảnh hþởng cûa mặn 

đến khả năng nảy mầm bằng cách tăng sự hấp 

thý nþớc, tăng quá trình trao đổi chất trong hạt 

thông qua các biến đổi sinh lý và sinh hóa, tÿ đò 

kích thích hạt nảy mầm và phát triển. Nghiên 

cứu cûa chúng tôi cüng phù hợp với kết quả cûa 

Anaya & cs. (2015) khi xử lý SA nồng độ 0,25 và 

0,50mM đã làm tăng tî lệ nảy mầm, khối lþợng 

tþơi và khô cûa mầm cây đậu tằm trong điều 

kiện mặn. Bên cạnh đò, ở nồng độ SA thấp 

(0,00001mM) cüng cò tác dýng tích cực đến đặc 

điểm nảy mầm cûa đậu xanh, tăng tî lệ nảy 

mầm, chiều dài rễ mầm và thân mầm. Tuy 

nhiên, nồng độ SA cao (10mM) lại làm giảm sự 

nảy mầm và không đþợc khuyến khích sử dýng 

trên đậu xanh trong điều kiện mặn 

(Movaghatian & Khorsandi, 2014). 

Sự thích nghi cûa thực vật với mặn dựa vào 

khả năng chðu stress thẩm thấu, khả năng loại 

bó Na+ và khả năng chống chðu cûa mô với sự 

tích lüy Na+. Việc bổ sung SA có vai trò tích cực 

trong việc giảm sự hấp thý Na+, đồng thời tăng 

tích lüy K+ ở lá và rễ dþới stress mặn 

(Ghassemi-Golezani & cs., 2015). Tÿ đò, tăng 

khả năng hấp thý nþớc ở rễ, tăng sự phát triển 

thân lá và rễ cûa cây. Kết quả nghiên cứu cûa 

chúng tôi cüng phù hợp với báo cáo cûa Ramzan 

& cs. (2018); Keykha & cs. (2014) khi phun SA 

nồng độ 50ppm, hay Ghassemi-Golezani & cs. 

(2015) ở 1mM SA đã làm tăng chiều cao, khối 

lþợng rễ khô cây đậu xanh trong điều kiện mặn. 

SA cüng làm tăng số lá, diện tích lá trên đậu 

đüa khi phun 0,25mM SA (Nguyễn Thð Phþơng 

Dung & Trần Anh Tuấn, 2017), trên cà chua ở 

nồng độ 0,01mM SA (Manaa & cs., 2014) dþới 

stress mặn. 

Nồng độ muối cao trong dung dðch đất làm 

tăng áp suất thẩm thấu ở vùng rễ cây, làm giảm 

hàm lþợng nþớc trong cây. Tÿ đò gây ra sự đòng 

khí khổng, giảm cþờng độ thoát hơi nþớc và khả 

năng quang hợp cûa cây (Halim & cs., 1990). 

Phun SA không những tăng sự hấp thý K+ ở rễ 

và lá, mà còn duy trì tính chọn lọc và nguyên 

vẹn cûa màng tế bào (đặc biệt là màng ngoài 

cûa lýc lạp, ti thể). Qua đò, duy trì sức hút 

trþơng cûa tế bào, tăng khả năng hút nþớc, hút 

khoáng (N, P, K) cûa cây. Các nghiên cứu cûa 

Ghassemi-Golezani & cs. (2015) trên đậu xanh; 

Yildirim & cs. (2008) trên dþa chuột khi phun 

1mM SA đã làm tăng RWC, hàm lþợng 

Chlorophyll (SPAD index) trong điều kiện mặn. 

Hay sử dýng SA nồng độ 0,01mM cüng ảnh 

hþởng đến khối lþợng khô cây cà chua (tăng 

51% so với đối chứng) (Manaa & cs., 2014) đều 

phù hợp với kết quả nghiên cứu cûa chúng tôi. 

Proline đþợc coi là phản ứng stress điển 

hình và sự giảm hàm lþợng proline ở lá khi có 

mặt SA đþợc cho là đã giảm cþờng độ stress cûa 

cây khi bð mặn. Bên cạnh đò, mức độ bền bî và 

cản trở sự rò rî ion qua màng, duy trì hoạt động 

quang hợp cûa cây cüng đþợc điều chînh bởi SA. 

Nhờ có SA mà thực vật sẽ duy trì tî lệ tối þu 

K+/Na+ và cân bằng nội tế bào thông qua việc ức 

chế dòng Na+ đi vào và K+ đi ra hoặc ngþợc lại, 

thúc đẩy dòng Na+ đi ra và K+ đi vào qua màng 

sinh chất (Shabala & cs., 2006). Sự giảm hàm 

lþợng proline và độ rò rî ion trên đậu xanh khi 

phun SA dþới điều kiện mặn trong nghiên cứu 

cûa chúng tôi cüng đþợc chî ra trong nghiên cứu 

cûa Jaiswal & cs. (2014) trên đậu tþơng ở nồng 

độ 100 ppm và 200 ppm SA, trên cà chua ở 

0,01mM SA (Wasti & cs., 2012) và trên đậu đüa 

khi phun 0,25mM SA (Nguyễn Thð Phþơng 

Dung & Trần Anh Tuấn, 2017). 

Năng suất cây trồng bð giảm trong điều kiện 

mặn là do mặn đã phá vỡ mô phân sinh đînh 

sinh trþởng, ức chế sự phân hóa mầm hoa. Xử lý 

SA có tác dýng kích thích sự hình thành mầm 

hoa, số lþợng hoa, thúc đẩy quá trình thý phấn 

thý tinh để tạo quả, tÿ đò tăng kích thþớc quả và 

năng suất đậu xanh. Kết quả thí nghiệm cûa 

chúng tôi tþơng tự với nghiên cứu cûa Ramzan & 

cs. (2018); Keykha & cs. (2014) khi sử dýng SA 

nồng độ 25-100ppm, hay Iqbal & cs. (2010) khi 

phun 0,5-1,0mM SA đã làm tăng đáng kể năng 

suất đậu xanh trong điều kiện mặn. 

5. KẾT LUẬN 

Xử lý SA không ảnh hþởng đến tî lệ nảy 

mầm, nhþng làm tăng chiều dài thân mầm và 

rễ mầm, số rễ cấp 1, khối lþợng cây so với công 
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thức không xử lý SA ở hai giống đậu xanh 

ĐXVN5 và ĐXVN7 trong điều kiện mặn. Trong 

đò, nồng độ 0,50mM SA trên giống ĐXVN7 cho 

sự sinh trþởng cûa mầm là tốt nhất. 

Phun SA đã làm tăng chiều cao, số lá, sự 

phát triển bộ rễ, diện tích lá, RWC, cüng nhþ 

chî số SPAD và khả năng tích lüy chất khô trên 

hai giống đậu xanh trong điều kiện mặn. Độ rò 

rî ion và hàm lþợng proline lại giảm so với công 

thức không phun SA. Sử dýng SA ở nồng độ 

0,50mM cho các giá trð nêu trên là tốt nhất ở cả 

hai giống. 

Phun SA cüng làm tăng các yếu tố cấu thành 

năng suất và năng suất cá thể ở cả hai giống đậu 

xanh nghiên cứu. Trong đò, nồng độ 0,50mM SA 

cho năng suất cá thể cao nhất và giống ĐXVN7 

có khả năng phát triển, cüng nhþ phýc hồi tốt 

hơn giống ĐXVN5 trong điều kiện mặn. 
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