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ABSTRACT
Experiments were conducted to evaluate effects of salinity on
germination, growth, physiology and yield of two groundnut varieties of
L14 and L27. Results showed that the increase of salinity concentrations
decreased significantly germination, root length and shoot length of
seedlings, fresh weight of root and shoot. Increasing salinity significantly
decreased the growth parameters such as plant height, leaf area, dry
weight, and number of nodules. In addition, salinity also reduced SPAD
values, chlorophyll fluorescence efficiency, yield components and yield.
Furthermore, increasing salinity significantly increased the water
saturation deficit, relative ion leakage of two groundnut varieties.
TÓM TẮT
Thí nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của mặn đến khả
năng nảy mầm, sinh trưởng, sinh lý và năng suất của 2 giống lạc L14 và
L27. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi tăng độ mặn đã làm giảm tỷ lệ nảy
mầm, chiều dài mầm, rễ mầm, khối lượng tươi của cây mầm và rễ mầm.
Bên cạnh đó, khi tăng độ mặn đã làm giảm chiều cao thân chính, diện
tích lá, khả năng tích lũy chất khô, khả năng hình thành nốt sần. Ngoài
ra, gây mặn còn làm giảm chỉ số SPAD, hiệu suất huỳnh quang diệp lục,
năng suất và yếu tố cấu thành năng suất. Đặc biệt, độ thiếu hụt bão hòa
nước, độ rò rỉ ion có xu hướng tăng cao khi tăng độ mặn trên cả 2 giống
lạc tham gia thí nghiệm.

Trích dẫn: Vũ Ngọc Thắng, Nguyễn Ngọc Lãm, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Quất và Lê Thị Tuyết Châm,
2017. Ảnh hưởng của mặn đến khả năng nảy mầm, sinh trưởng và năng suất của hai giống lạc
L14 và L27. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 123-133.
et al., 2003; Nayer and Reza, 2008). Các chỉ tiêu
sinh trưởng như chiều cao thân chính, số lá/cây, số
cành/cây và khối lượng chất khô tích lũy cũng
giảm rõ rệt khi tăng nồng độ gây mặn (Mensah et
al., 2006). Nguyên nhân dẫn đến gây độc cho cây
trồng trong điều kiện mặn là do nồng độ Na+ và Cltrong thân lá tăng cao (Dogar et al., 2012), trong
khi đó sự hấp thụ các ion K+, NO3-, and H2PO4- lại
giảm đi (White and Broadley, 2001; Tester and
Davenport, 2003). Bên cạnh đó, mặn còn ảnh

1 GIỚI THIỆU
Mặn là một trong những yếu tố phi sinh học
quan trọng ảnh hưởng đến sinh trưởng, sinh lý và
hạn chế năng suất cây trồng (Taufiq et al., 2016).
Mặn ảnh hưởng đến hầu hết các giai đoạn sinh
trưởng của cây (Nawaz et al., 2010). Đồng thời,
mặn làm giảm sinh trưởng, thay đổi hình thái và
cấu trúc của cây (Cakmak, 2005). Đặc biệt, mặn
gây trì hoãn quá trình nảy mầm, làm giảm rõ rệt tỷ
lệ mọc mầm, chiều dài rễ, chiều dài mầm (Khajeh
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hưởng đến sự cân bằng dinh dưỡng trong cây
(Rogers et al., 2003; Hu and Schmidhalter 2005).

khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 5 lần nhắc lại.
Nhân tố 1 là 2 giống lạc L14 và L27, nhân tố 2 là 3
công thức xử lý mặn bao gồm CT1 (tưới bình
thường): Tưới nước đầy đủ trong suốt quá trình
sinh trưởng của cây lạc. CT2: Tưới nước đầy đủ,
sau khi cây bắt đầu ra hoa tiến hành gây mặn, mỗi
tuần tưới 1 lần, mỗi lần tưới 100 ml dung dịch
NaCl nồng độ 50 mM. CT3: Tưới nước đầy đủ, khi
cây bắt đầu ra hoa tiến hành gây mặn, mỗi tuần
tưới 1 lần, mỗi lần tưới 100 ml dung dịch NaCl
nồng độ 100 mM. Thí nghiệm được tiến hành trong
nhà lưới có mái che bằng ni lông trắng trong điều
kiện vụ thu năm 2016 tại Khoa Nông học, Học
viện Nông nghiệp Việt Nam. Cây được trồng trong
chậu vại (cao 40 cm; đường kính 35 cm) mỗi chậu
chứa 11 kg đất phù sa sông Hồng không được bồi
hàng năm. Đất được phơi khô sàng kĩ trộn phân
bón lót: 0,03 g N : 0,64 g P205 : 0,43 g K20/chậu.
Mỗi chậu trồng 3 cây lạc. Mỗi công thức gồm 3
chậu cho 1 lần nhắc lại.

Những năm gần đây, vấn đề đô thị hóa và sự
biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng đến diện
tích đất nông nghiệp nước ta đặc biệt là sự xâm
nhiễm mặn. Để hạn chế ảnh hưởng mặn tới năng
suất cây trồng nói chung và cây lạc nói riêng, ngoài
các biện pháp tưới tiêu hợp lý cần sử dụng các
giống có khả năng chịu mặn cao. Vì vậy, nghiên
cứu này nhằm đánh giá khả năng chịu mặn của hai
giống lạc L14 và L27 đang được trồng phổ biến tại
các tỉnh miền Bắc và miền Trung thông qua một số
chỉ tiêu về khả năng nảy mầm, sinh trưởng và một
số chỉ tiêu sinh lý.
2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Vật liệu nghiên cứu
Thí nghiệm được tiến hành trên hai giống lạc
L14 và L27. Giống lạc L14 được chọn lọc từ dòng
lạc nhập nội của Trung Quốc và được công nhận
giống tiến bộ kỹ thuật năm 2002. Giống lạc L14 có
thời gian sinh trưởng vụ xuân 130-135 ngày, vụ thu
100-110 ngày. L14 là giống chịu thâm canh, năng
suất cao, thân đứng, tán gọn, chống đổ tốt, chống
chịu sâu bệnh khá. Giống lạc L27 được chọn lọc
bằng phương pháp phả hệ từ tổ hợp lai giữa L18 x
L16 và được công nhận chính thức năm 2016.
Giống lạc L27 có thời gian sinh trưởng vụ xuân
125-130 ngày, vụ thu 95-105 ngày. L27 là giống
lạc chịu thâm canh, thân đứng, tán gọn, sinh trưởng
khỏe, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh khá.
2.2 Phương pháp nghiên cứu

Các chỉ tiêu nảy mầm: Tỷ lệ nảy mầm (%) =
100 x Tổng số hạt mọc/Tổng số hạt gieo (Hạt được
coi là nảy mầm khi rễ mầm xuất hiện dài khoảng 2
mm). Chiều dài rễ mầm (cm), chiều dài mầm (cm).
Khối lượng tươi cây mầm và rễ mầm (g/cây).
Các chỉ tiêu sinh trưởng: Chiều cao thân chính
(cm), số lá trên thân, khả năng tích lũy chất khô
của rễ và thân lá (g/cây), diện tích lá (dm²), khả
năng hình thành nốt sần.
Các chỉ tiêu sinh lý: Độ thiếu hụt bão hòa nước
(%), chỉ số diệp lục SPAD (đo bằng máy SPAD502, Japan), hiệu suất huỳnh quang diệp lục (đo
bằng máy Chlorophyll fluorescence metter), mức
độ rò rỉ ion (%) được đánh giá theo phương pháp
của (Zhao et al., 2007) (lấy tổng số 10 đường kính
lá 1 cm của mỗi lần nhắc lại được rửa sạch nhiều
lần qua nước khử ion sau đó ngâm vào ống nhựa
thí nghiệm với dung tích 20 ml nước khử ion trong
2 giờ ở điều kiện lắc liên tục trong nhiệt độ phòng
và được che tối. Sau 2 giờ dung dịch được đo EC
lần thứ nhất (C1). Ống nhựa thí nghiệm được tiếp
tục ngâm trong bể ổn nhiệt 80oC trong 2 giờ và
được đo EC lần 2 (C2). Mức độ rò rỉ ion được tính
theo công thức (%)=C1/C2×100, đo bằng máy EC,
Mettle Toledo AG).

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của mặn đến khả
năng nảy mầm của 2 giống lạc L14 và L27. Thí
nghiệm gồm 2 nhân tố được bố trí theo khối ngẫu
nhiên đầy đủ (RCBD) với 15 lần nhắc lại. Hạt
giống được gieo trên đĩa petri với 5 hạt/đĩa. Nhân
tố 1 là 2 giống lạc L14 và L27, nhân tố 2 là 5 độ
mặn (0 mM, 50 mM, 100 mM, 150 mM, 200 mM
NaCl). Thí nghiệm được bố trí trong phòng nghiên
cứu cây trồng chống chịu, Khoa Nông học, Học
viện Nông nghiệp Việt Nam. Hạt giống được rửa
sạch bề mặt bằng dung dịch HgCl2 0,01% trong
vòng 1 phút để loại bỏ hết nấm mốc gây thối hạt.
Trước khi đưa vào đánh giá khả năng chịu mặn, hạt
được rửa lại bằng nước cất 3 lần để rửa sạch dung
dịch HgCl2.

Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất:
Đếm tổng số quả/cây, khối lượng 100 hạt (g), năng
suất cá thể (g/cây).

Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của mặn đến sinh
trưởng, sinh lý và năng suất của 2 giống lạc L14 và
L27. Thí nghiệm gồm 2 nhân tố được bố trí theo

Số liệu thu thập được phân tích và xử lý theo
chương trình Excel và IRRISTAT 5.0.
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Nawel et al., 2015). Kết quả theo dõi khả năng nảy
mầm trong điều kiện mặn của 2 giống lạc L14 và
L27 cho thấy. Giống lạc L14 có khả năng nảy mầm
tương đối cao (60%) trong điều kiện gây mặn 150
mM trong khi đó giống L27 chỉ đạt 53,33% trong
điều kiện gây mặn 150 mM. Tuy nhiên, khi tăng độ
mặn lên 200 mM cả 2 giống lạc L14 và L27 đều
không thể nảy mầm được (Bảng 1).
3.1.2 Ảnh hưởng của mặn đến chiều dài mầm
và chiều dài rễ mầm của 2 giống lạc L14 và L27

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Ảnh hưởng của mặn đến khả năng mọc
mầm của 2 giống lạc L14 và L27
3.1.1 Ảnh hưởng của mặn đến tỷ lệ mọc mầm
Bảng 1: Ảnh hưởng của mặn đến tỷ lệ mọc mầm
của 2 giống lạc L14 và L27 (%)
Giống lạc

L14

L27

Nồng độ NaCl
(mM)
0 (Đ/C)
50
100
150
200
0 (Đ/C)
50
100
150
200

CV
LSDND
LSDG
LSDND x G

Tỷ lệ mọc mầm
(%)
100,0
100,0
100,0
60,0
00,0
100,0
100,0
100,0
53,3
00,0
1,2
0,42
0,27
0,6

Mặn làm giảm rõ rệt đến tỷ lệ mọc mầm, chiều
dài rễ, chiều dài mầm (Khajeh et al., 2003; Nayer
and Reza, 2008). Trong thí nghiệm này, khi tăng
mức độ gây mặn, chiều dài rễ mầm và chiều dài
mầm của 2 giống lạc L14 và L27 có xu hướng
giảm dần. Kết quả nghiên cứu này cũng tương tự
như kết quả nghiên cứu của Mensah et al. (2006),
nhóm tác giả trên cũng cho rằng chiều dài rễ mầm
và chiều dài mầm có xu hướng giảm dần khi tăng
độ mặn. Tuy nhiên, độ mặn quá cao 200 mM NaCl
đã ức chế khả năng nảy mầm của 2 giống lạc L14
và L27. So sánh giữa 2 giống lạc thí nghiệm cho
thấy chiều dài thân mầm không có sự khác nhau có
ý nghĩa thống kê giữa 2 giống lạc ở công thức 0
(Đ/C) và 100 mM NaCl. Tuy nhiên, ở các công
thức xử lý mặn 50, 150 mM NaCl giống L14 có
chiều thân mầm cao hơn có ý nghĩa thống kê so với
giống lạc L27 (Hình 1).

Chiều dài thân mầm, rễ mầm (mm)

Khả năng nảy mầm của hạt trong điều kiện mặn
là một trong những chỉ tiêu quan trọng để tuyển
chọn giống có khả năng chịu mặn. Những giống có
khả năng chịu mặn là những giống có khả năng nảy
mầm tốt trong điều kiện mặn (Mensah et al., 2006;
40
35

Giống lạc L14

30

Giống lạc L27

25
20
15
10
5
0
Thân Rễ mầm Thân Rễ mầm Thân Rễ mầm Thân Rễ mầm Thân Rễ mầm
mầm
mầm
mầm
mầm
mầm
0 mM

50 mM

100 mM

150 mM

200 mM

Nồng độ NaCl
Hình 1: Ảnh hưởng của mặn đến chiều dài mầm và chiều dài rễ mầm của 2 giống lạc L14 và L27
3.1.3 Ảnh hưởng của mặn đến khối lượng tươi
của cây mầm và rễ mầm

trong giai đoạn nảy mầm (Taregh et al., 2011). Khi
tăng mức độ gây mặn, khối lượng cây mầm và rễ
mầm tươi của hai giống lạc L14 và L27 giảm rõ rệt
(Hình 2, 3). Tuy nhiên, khi tăng mức độ mặn đến
200 mM, hạt giống không thể nảy mầm. So sánh 2
giống lạc thí nghiệm cho thấy khối lượng cây mầm

Khối lượng cây mầm là một trong những yếu tố
di truyền nhưng chịu sự chi phối rất lớn bởi điều
kiện ngoại cảnh đặc biệt là lượng nước hấp thu
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Khối lượng cây mầm (g/cây)

và khối lượng rễ mầm tươi không có sự khác nhau
có ý nghĩa giữa 2 giống lạc ở công thức đối chứng
0 mM. Tuy nhiên, khối lượng cây mầm tươi và rễ
mầm tươi có sự khác nhau có ý nghĩa ở các công
1,8

thức xử lý mặn. Bên cạnh đó, giống L14 có khối
lượng cây mầm tươi ở các công thức 50, 150 mM
và khối lượng rễ mầm tươi ở các công thức 50,
100, 150 mM NaCl cao hơn so với giống L27.

1,6

Giống lạc L14
Giống lạc L27

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0 mM

50 mM

100 mM

150 mM

200 mM

Nồng độ NaCl
Hình 2: Ảnh hưởng của mặn đến khối lượng cây mầm tươi

Khối lượng rẽ mầm (g/cây)

0,25
0,2

Giống lạc L14
Giống lạc L27

0,15
0,1
0,05
0
0 mM

50 mM

100 mM
Nồng độ NaCl

150 mM

200 mM

Hình 3: Ảnh hưởng của mặn đến khối lượng rễ mầm tươi
sai khác và tăng nhanh ở cả 2 giống. Tuy nhiên, sau
khi xử lý mặn, chiều cao thân chính của hai giống có
sự sai khác so với công thức đối chứng có ý nghĩa ở
mức thống kê. Chiều cao thân chính có xu hướng
giảm khi tăng độ mặn. Sau 49 ngày gây mặn, mức
độ suy giảm chiều cao thân chính so với đối chứng ở
các công thức gây mặn 50 mM của giống lạc L14
(10,64%) cao hơn so với giống L27 (9,78%). Tuy
nhiên, khi tăng độ mặn lên 100 mM mức độ suy
giảm chiều cao thân chính so với đối chứng của
giống lạc L14 (14,08%) lại thấp hơn so với giống
L27 (14,90%) (Hình 4).

3.2 Ảnh hưởng của mặn đến sinh trưởng,
sinh lý và năng suất của 2 giống lạc L14 và L27
3.2.1 Ảnh hưởng của mặn đến động thái tăng
trưởng chiều cao thân chính của 2 giống lạc L27
và L14
Mặn ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng, sinh lý
của các giống lạc đặc biệt mặn đã làm giảm rõ rệt
chiều cao thân chính (Nguyễn Thị Thanh Hải và
ctv., 2013; Osuagwu et al., 2014; Musa et al.,
2015). Ở giai đoạn trước khi xử lý mặn, chiều cao
thân chính của 2 giống lạc L14 và L27 không có sự
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Hình 4: Ảnh hưởng của mặn đến động thái tăng trưởng chiều cao thân chính của giống lạc L27 (A) và L14 (B)

nghĩa thống kê so với công thức đối chứng. Điển
hình như giống L27, sau 70 ngày gây mặn diện tích
lá của công thức xử lý 50 mM giảm so với công
thức đối chứng là 1,09 dm2/cây trong khi đó công
thức xử lý 100 mM giảm so với công thức đối
chứng là 1,25 dm2/cây. Giống L14 sau 70 ngày
gây mặn có diện tích lá của công thức xử lý 50 mM
giảm so với công thức đối chứng là 1,09 dm2/cây,
trong khi đó công thức xử lý 100 mM giảm so với
công thức đối chứng là 1,14 dm2/cây (Bảng 2).

3.2.2 Ảnh hưởng của mặn đến diện tích lá của
2 giống lạc L27 và L14
Diện tích lá lạc bị ảnh hưởng rõ rệt trong điều
kiện mặn (Nithila et al., 2013). Trong thí nghiệm
này, kết quả cũng cho thấy khi tăng độ mặn diện
tích lá của 2 giống lạc cũng có xu hướng giảm
xuống. Bên cạnh đó, khi tăng thời gian gây mặn,
mặc dù diện tích lá giữa các công thức có xử lý của
2 giống có xu hướng tăng nhưng vẫn thấp hơn có ý

Bảng 2: Ảnh hưởng của mặn đến diện tích lá của 2 giống lạc L27 và L14
Diện tích lá (dm2/cây)
Sau gây mặn
Sau gây mặn
Sau gây mặn
30 ngày
50 ngày
70 ngày
0 (Đ/C)
0,9
3,2
3,3
L27
50
0,9
2,2
2,2
100
0,8
1,9
1,9
0 (Đ/C)
0,9
3,1
3,2
L14
50
0,9
2,1
2,2
100
0,8
2,0
2,0
CV%
7,70
4,40
7,60
LSDND5%
0,03
0,14
0,25
LSDG5%
0,08
0,56
0,57
LSDNDxG5%
0,02
0,23
0,41
giống. Mức độ suy giảm khối lượng khô của rễ trên
3.2.3 Ảnh hưởng của điều kiện mặn đến khối
cả hai giống lạc được ghi nhận cao hơn so với mức
lượng khô của 2 giống lạc L27 và L14
độ suy giảm khối lượng khô của thân lá. So sánh
Kết quả nghiên cứu cho ta thấy khi tăng mức độ
giữa 2 giống lạc trong thí nghiệm cho thấy khối
mặn thì khối lượng chất khô của rễ và thân lá của
lượng rễ khô giảm so với công thức đối chứng tại
hai giống lạc L14 và L27 có xu hướng giảm (Bảng
nồng độ 50 mM ở giống L14 là thấp hơn so với
3). Kết quả này hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu
giống lạc L27, trong khi đó khi tăng độ mặn lên
của (Osuagwu et al., 2014; Musa et al., 2015;
100 mM khối lượng rễ khô giảm so với công thức
Sareh et al., 2015). Khối lượng khô của 2 giống ở
đối chứng ở giống L14 lại nhiều hơn so với giống
các công thức có xu hướng tăng dần qua thời gian
lạc L27. Cụ thể, sau 30 ngày xử lý mặn, khi tăng
theo dõi. Tuy nhiên, so sánh giữa các công thức
độ mặn từ 0 mM lên 50 mM thì khối lượng rễ khô
trong cùng một giai đoạn cho thấy độ mặn tăng lên
của 2 giống L27 và L14 giảm đi 0,2 g/cây và 0,1
làm giảm khối lượng khô của rễ và thân lá của các
g/cây so với công thức đối chứng, trong khi đó khi
Giống lạc

Nồng độ NaCl
(mM )
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độ mặn tăng từ 50 mM lên 100 mM khối lượng rễ
khô của 2 giống L27 và L14 giảm đi là 0,4 g/cây và
0,5 g/cây so với công thức đối chứng. Khi thời gian
xử lý mặn tăng lên 70 ngày, khối lượng rễ khô của
2 giống L27 và L14 khi tăng độ mặn từ 0 mM lên
50 mM đã giảm đi là 0,5 g/cây và 0,3 g/cây so với
công thức đối chứng, trong khi đó khi độ mặn tăng

từ 50 mM lên 100 mM khối lượng rễ khô của 2
giống L27 và L14 lại giảm đi là 0,3 g/cây và 0,8
g/cây so với công thức đối chứng. Trong khi đó,
biểu hiện suy giảm về khối lượng thân lá khô của
giống lạc L14 lại có xu hướng cao hơn so với
giống lạc L27 trên cả các mức gây mặn ngoại trừ
nồng độ 50 mM ở thời điểm 30 ngày sau xử lý.

Bảng 3: Ảnh hưởng của mặn đến khối lượng khô rễ, thân lá của 2 giống lạc L27 và L14
Nồng độ NaCl
Giống lạc
(mM)
0 (Đ/C)
50
100
0 (Đ/C)
50
L14
100
CV%
LSDND5%
LSDG5%
LSDNDxG5%
L27

Sau gây mặn
30 ngày
Rễ
Thân lá
0,7
4,4
0,5
4,3
0,3
4,2
1,0
4,5
0,9
4,5
0,4
4,1
6,8
2,5
0,44E-01
0,19
0,47E-01
0,12
0,81E-01
0,21

Hiệu suất huỳnh quang diệp lục
(Fv/m)

Hiệu suất huỳnh quang diệp lục là một trong
những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sinh lý của
cây trồng trong điều kiện bất lợi, đặc biệt trong
điều kiện hạn. Khi gặp điều kiện mặn, hiệu suất
huỳnh quang diệp lục của lá có xu hướng giảm
xuống (Musa et al., 2015). Kết quả nghiên cứu này
cũng cho thấy ở công thức đối chứng (tưới nước
lã), không có sự thay đổi lớn qua các giai đoạn sinh
trưởng về chỉ số hiệu suất huỳnh quang diệp lục,
trong khi đó ở 2 mức độ gây mặn 50 mM và 100
mM thì chỉ số hiệu suất huỳnh quang diệp lục của
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0 (Đ/c)
0,78
50mM
0,77
100mM
0,76
A
0,75
4
7
14 21 28 35 42
Thời gian theo dõi (ngày)

Hiệu suất huỳnh quang diệp lục
(Fv/m)

3.2.4 Ảnh hưởng của mặn đến hiệu suất huỳnh
quang diệp lục (Fv/m) của 2 giống lạc L27 và L14

Khối lượng khô (g/cây)
Sau gây mặn
Sau gây mặn
50 ngày
70 ngày
Rễ
Thân lá
Rễ
Thân lá
1,2
5,8
1,6
6,2
1,1
5,7
1,1
4,9
0,9
4,2
0,8
4,2
1,3
6,4
1,7
6,6
1,1
6,1
1,4
5.0
0,9
4,4
0,9
4,3
5,0
7,3
6,1
2,7
0,39E-01
0,44
0,17
0,21
0,33E-01
0,44
0,89E-01
0,17
0,57E-01
0,76
0,15
0,29
cả 2 giống đều có xu hướng giảm mạnh. Sau 42
ngày gây mặn, chỉ số hiệu suất huỳnh quang diệp
lục của giống L27 ở nồng độ gây mặn 50 mM từ
0,835 ở công thức đối chứng giảm xuống còn
0,814 ở công thức gây mặn; giống L14 có chỉ số
hiệu suất huỳnh quang diệp lục ở công thức đối
chứng đạt 0,846 giảm xuống còn 0,821 ở công thức
gây mặn. Ở mức độ gây mặn 100 mM, chỉ số
huỳnh quang diệp lục của giống L27 giảm từ 0,846
ở công thức đối chứng xuống 0,795 ở công thức
gây mặn (Hình 6). Trong khi đó, giống L14 có chỉ
số huỳnh quang diệp lục giảm từ 0,845 ở công thức
đối chứng xuống 0,813 ở công thức gây mặn (Hình 6).
0,85
0,84
0,83
0,82
0,81
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75

0 (Đ/c)
50 mM
100 mM

B
4

7 14 21 28 35 42
Thời gian theo dõi (ngày)

Hình 6: Ảnh hưởng của mặn đến hiệu suất huỳnh quang diệp lục (Fv/m) của giống lạc L27 (A) và L14 (B)
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3.2.5 Ảnh hưởng của mặn đến sự thay đổi chỉ
số SPAD của 2 giống lạc L27 và L14

số SPAD không có sự sai khác giữa các giống và
giữa các nồng độ gây mặn trong cùng 1 giống tại
thời điểm ngày thứ nhất và ngày thứ 10 sau khi xử
lý mặn. Tuy nhiên, thời gian xử lý mặn tăng lên 20,
30 và 50 ngày thì chỉ số SPAD giảm rõ rệt giữa các
công thức gây mặn trên cùng 1 giống. So sánh giữa
2 giống lạc tham gia thí nghiệm, không có sự sai
khác về chỉ số SPAD của 2 giống lạc ở công thức
đối chứng tại thời điểm 1, 10, 20, 30 ngày sau khi
xử lý, nhưng có sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở
công thức xử lý 100 mM của 2 giống. Giữa 2 giống
lạc mức độ suy giảm chỉ số SPAD ở giống L27 cao
hơn so với giống lạc L14 (Bảng 4).

Hàm lượng chlorophyll trong lá lạc bị ảnh
hưởng rõ rệt trong điều kiện mặn (Sareh et al.,
2015). Hàm lượng chlorophyll trong lá ở công thức
xử lý mặn giảm xuống có thể được giải thích là do
nồng độ Na và Cl trong thân lá tăng cao (Dogar et
al., 2012), trong khí đó sự hấp thụ các ion K+, NO3, and H2PO4- lại giảm đi (White and Broadley,
2001; Tester and Davenport, 2003). Bên cạnh đó,
mặn còn ảnh hưởng đến sự cân bằng dinh dưỡng
trong cây (Rogers et al., 2003; Hu and
Schmidhalter, 2005). Trong kết quả nghiên này, chỉ

Bảng 4: Ảnh hưởng của mặn đến sự thay đổi chỉ số SPAD của giống lạc L27 và L14
Giống lạc
L27
L14

Nồng độ NaCl
(mM)
0 (Đ/C)
50
100
0 (Đ/C)
50
100
CV%
LSDND5%
LSDG5%
LSDNDxG5%

Thời gian sau khi xử lý (ngày)
10
20
30
50
47,0
48,4
49,5
52,5
47,8
47,5
47,3
44,4
48,2
45,2
45,0
39,2
47,7
48,1
49,2
49,0
48,0
47,1
46,9
46,9
47,7
47,0
46,0
43,4
3,40
2,20
2,90
4,70
1,49
0,96
1,28
2,00
1,22
0,79
1,05
1,64
2,11
1,36
1,81
2,83
giữa các công thức xử lý trong cùng một giống cho
thấy tăng nồng độ xử lý mặn đồng thời cũng làm
tăng mức độ rò rỉ ion trong cây. So sánh giữa 2
giống lạc ở tất cả các giai đoạn theo dõi cho thấy
giống L14 có mức độ rò rỉ ion tăng so với công
thức đối chứng tại nồng độ 50 mM là cao hơn so
với giống lạc L27. Tuy nhiên, tại nồng độ 100 mM,
giống lạc L27 lại có mức độ rò rỉ ion tăng so với
công thức đối chứng lại cao hơn so với giống L14.
Mức độ rò rỉ ion có sự thay đổi trên là do phản ứng
sinh lý của từng giống lạc trong các nồng độ xử lý
mặn khác nhau. Mặc dù giống lạc L14 có khả
năng chịu được nồng độ gây mặn cao hơn so với
giống L27 tuy nhiên ở mức gây mặn nhẹ cây cũng
có biểu hiện bị ảnh hưởng (Hình 7, 8, 9).

1
46,4
47,1
46,8
47,1
47,7
47,1
5,30
2,31
1,89
3,20

3.2.6 Ảnh hưởng của mặn đến mức độ rò rỉ
ion của 2 giống lạc L27 và L14

Mức độ rò rỉ ion (%)

Mức độ rò rỉ ion là một trong những chỉ tiêu để
đánh giá mức độ tổn thương của tế bào trong cây
trong điều kiện bất thuận đặc biệt trong điều kiện
mặn. Khi cây lạc gặp điều kiện mặn, mức độ rò rỉ
ion có xu hướng cao hơn so với điều kiện bình
thường (Musa et al., 2015). Trong kết quả nghiên
cứu, mức độ rò rỉ ion khác nhau rõ rệt giữa các
giống và đặc biệt chênh lệch khá cao giữa các công
thức xử lý trong cùng một giống. Nhìn chung,
trong điều kiện xử lý và không xử lý mặn, mức độ
rò rỉ ion tăng dần từ sau khi xử lý 30 ngày và đạt
giá trị cao vào giai đoạn 70 ngày sau xử lý. So sánh
50,0

0 (Đ/C)
50 mM
100 mM

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
L27

Giống lạc

L14

Hình 7: Ảnh hưởng của mặn đến mức độ rò rỉ ion của 2 giống lạc L27 và L14 sau 30 ngày xử lý mặn
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70,0
0 (Đ/C)
50 mM
100 mM

Mức độ rò rỉ ion (%)

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
L27

L14

Giống lạc

Hình 8: Ảnh hưởng của mặn đến mức độ rò rỉ ion của 2 giống lạc L27 và L14 sau 50 ngày xử lý mặn

Mức độ rò rỉ ion (%)

80,0

0 (Đ/C)
50 mM
100 mM

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Giống lạc

L27

L14

Hình 9: Ảnh hưởng của mặn đến mức độ rò rỉ ion của 2 giống lạc L27 và L14 sau 70 ngày xử lý mặn
nồng độ xử lý mặn đồng thời cũng làm tăng độ
thiếu hụt bão hòa nước trong cây. So sánh giữa hai
giống nghiên cứu, giống lạc L14 có độ thiếu hụt
bão hòa nước cao hơn so với giống L27 ở mức xử
lý mặn 50 mM. Tuy nhiên, độ mặn tăng lên 100
mM giống lạc L27 lại có độ thiếu hụt bão hòa nước
cao hơn so với giống L14. Mức độ thiếu hụt bão
hòa nước có sự thay đổi trên là do phản ứng của
từng giống lạc trong các nồng độ xử lý mặn khác
nhau.

3.2.7 Ảnh hưởng của mặn đến độ thiếu hụt
bão hòa nước của 2 giống lạc L27 và L14

25,0

A

35,0

0 (Đ/C)
50 mM
100 mM

20,0

Độ thiếu hụt bão hòa nước
(%)

Độ thiếu hụt bão hòa nước
(%)

Độ thiếu hụt bão hòa nước khác nhau rõ rệt
giữa các giống và đặc biệt chênh lệch khá cao giữa
các công thức xử lý trong cùng một giống. Nhìn
chung, trong điều kiện xử lý mặn và không xử lý
mặn, độ thiếu hụt bão hòa nước tăng dần từ sau khi
xử lý 30 ngày và đạt giá trị cao vào giai đoạn 70
ngày sau xử lý (Hình 10). So sánh giữa các công
thức xử lý trong cùng một giống cho thấy tăng

15,0
10,0
5,0
0,0

L27

Giống lạc

30,0

B

0 (Đ/C)
50 mM
100 mM

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

L14

L27

Giống lạc
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Giống Lạc
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Hình 10: Ảnh hưởng của mặn đến độ thiếu hụt bão hòa nước của 2 giống lạc L27 và L14 sau 30 ngày
xử lý mặn (A), 50 ngày xử lý mặn (B) và 70 ngày xử lý mặn (C)
mM cao hơn so với giống L14. Tuy nhiên, khi tăng
độ mặn lên 100 mM, số lượng nốt sần của giống
lạc L14 lại có xu hướng cao hơn so với giống lạc
L27. Sau 70 ngày gây mặn, số lượng nốt sần của
giống lạc L14 ở các công thức đối chứng và công
thức xử lý 100 mM cao hơn so với giống L14.
Nhưng ở độ mặn 50 mM, số lượng nốt sần của
giống lạc L27 lại có xu hướng cao hơn so với
giống lạc L14. Mặc dù sau 70 ngày gây mặn có sự
chênh lệch nốt sần giữa hai giống trong cùng một
công thức nhưng chỉ có công thức xử lý 100 mM
mới có sự sai khác có ý nghĩa thống kê. So sánh về
khối lượng nốt sần của 2 giống kết quả cho thấy có
sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa các công thức
xử lý trong cùng một giống ở các thời kỳ xử lý
khác nhau. Tuy không có sự sai khác giữa 2 giống
trong cùng 1 công thức về khối lượng nốt sần ở
giai đoạn 30 và 70 ngày sau gây mặn nhưng có sự
sai khác có ý nghĩa thống kê ở thời kỳ 50 ngày sau
gây mặn (Bảng 5).

3.2.8 Ảnh hưởng của mặn đến khả năng hình
thành nốt sần của 2 giống lạc L27 và L14
Khả năng hình thành nốt sần có sự thay đổi
theo thời gian sinh trưởng và theo mức độ gây
mặn. Số lượng và khối lượng nốt sần tăng dần từ
giai đoạn 30 ngày sau gây mặn và đạt giá trị cao
vào giai đoạn 50 ngày sau gây mặn. Bước sang giai
đoạn 70 ngày sau gây mặn, số lượng và khối lượng
nốt sần của hai giống lạc có xu hướng giảm xuống.
So sánh về số lượng nốt sần giữa các công thức kết
quả cho thấy khi tăng độ mặn số lượng nốt sần có
xu hướng giảm trên cùng một giống. Kết quả
nghiên cứu này cũng tương đồng với kết quả
nghiên cứu của nhóm tác giả Soussi et al. (1998),
nhóm tác giả cũng cho rằng trong điều kiện mặn
hoạt tính khử nitrate giảm và khả năng cố định đạm
bị ức chế do giảm số lượng nốt sần. Sau 30 và 50
ngày gây mặn, số lượng nốt sần của giống lạc L27
ở các công thức đối chứng và công thức xử lý 50

Bảng 5: Ảnh hưởng của mặn đến khả năng hình thành nốt sần của 2 giống lạc L27 và L14
Đơn vị: SLNS (nốt/cây), KLNS (g/cây)
30 ngày sau gây mặn
50 ngày sau gây mặn
70 ngày sau gây mặn
Giống Nồng độ
lạc
NaCl (mM)
SLNS
KLNS
SLNS
KLNS
SLNS
KLNS
0 (Đ/C)
57,7
0,2
112,0
0,5
56,0
0,2
L27
50
36,0
0,2
78,0
0,4
34,3
0,2
100
23,0
0,1
63,0
0,3
24,0
0,1
0 (Đ/C)
52,3
0,2
108,3
0,4
56,7
0,2
L14
50
33,7
0,2
75,0
0,3
33,3
0,2
100
26,3
0,1
65,0
0,2
26,3
0,1
CV%
3,8
5,5
1,2
4,5
3,0
4,6
LSDND5%
3,25
0,65E-02
0,92
0,19E-01
3,12
0,24E-01
LSDG5%
1,67
0,10E-01
1,12
0,19E-01
1,67
0,11E-01
LSDNDxG5%
2,90
0,18E-01
1,94
0,34E-01
2,90
0,19E-01
SLNS: số lượng nốt sần; KLNS: khối lượng nốt sần
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chiều cao cây, số lá trên thân, khối lượng chất khô
và độ thiếu hụt nước bão hòa gây ra bởi điều kiện
mặn (Abdul et al., 1988; Singh and Jain, 1989).
Điều này có thể giải thích là do điều kiện mặn đã
ức chế khả năng sinh trưởng của cây thông qua
việc gây ngộ độc ion và làm mất cân bằng ion
trong cây (Sharma, 1997). Khi tăng mức độ mặn từ
50 mM lên 100 mM, năng suất cá thể giảm mạnh
hơn so với khi tăng từ 0 mM lên 50 mM ở cả 2
giống. Cụ thể, khi tăng độ mặn từ 0 mM lên 50
mM thì năng suất cá thể của 2 giống L27 và L14
giảm 1,6 g/cây và 1,9 g/cây, trong khi đó khi độ
mặn tăng từ 50 mM lên 100 mM thì năng suất cá
thể của 2 giống L27 và L14 giảm rất lớn 3,1 g/cây
và 2,2 g/cây. Mức độ suy giảm năng suất cá thể của
cả hai giống ở độ mặn 100 mM là do độ mặn cao
đã ức chế quá trình vận chuyển các chất dinh
dưỡng về quả và hạt dẫn đến năng suất cá thể của
cả hai giống đều suy giảm rất lớn. Kết quả theo dõi
cũng cho thấy ở 2 mức độ gây mặn, giống L14 đều
cho năng suất cá thể cao hơn so với giống L27.

3.2.9 Ảnh hưởng của mặn đến năng suất và
các yếu tố cấu thành năng suất của 2 giống lạc
L27 và L14

Số liệu Bảng 6 cho ta thấy có sự sai khác có ý
nghĩa về tổng số quả/cây, tổng số quả chắc/cây và
năng suất cá thể của 2 giống ở cả 3 công thức. Khi
tăng nồng độ gây mặn, tổng số quả/cây, khối lượng
100 hạt và năng suất cá thể của lạc đều giảm. Tổng
số quả/cây của giống L27 và L14 ở công thức đối
chứng là 8,7 và 8.9 quả/cây. Khi xử lý mặn ở nồng
độ 50 mM tổng số quả giảm xuống còn 6,6 và 6,3
quả/cây. Trong khi đó, công thức xử lý mặn 100
mM tổng số quả giảm xuống rất thấp chỉ còn 3,7 và
4,4 quả/cây. Khối lượng 100 hạt và năng suất cá
thể của 2 giống trong điều kiện gây mặn cũng
tương tự. Kết quả này hoàn toàn trùng hợp với kết
quả nghiên cứu nghiên cứu của các tác giả
(Mensah et al., 2006; Osuagwu et al., 2014). Bên
cạnh đó, rất nhiều tác giả cũng chỉ ra rằng sự giảm
năng suất là kết quả tổng hợp của việc suy giảm về
các chỉ tiêu sinh trưởng và các chỉ tiêu sinh lý như
Bảng 6: Ảnh hưởng của mặn đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của 2 giống lạc L27 và
L14
Giống
L27
L14

Nồng độ NaCl
(mM)
0 (Đ/C)
50
100
0 (Đ/C)
50
100
CV%
LSDND5%
LSDG5%
LSDNDxG5%

Tổng số quả/cây
(quả)
8,7
6,6
3,7
8,9
6,3
4,2
7,50
0,86
0,54
0,95

4 KẾT LUẬN

Khối lượng 100 hạt
(g)
41,2
27,7
23,3
57,1
43,6
30,5
1,00
0,91E-01
0,59E-01
0,10

Năng suất cá thể
(g/cây)
7,1
5,5
2,4
7,7
5,8
3,6
5,80
3,98
2,51
4,34
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