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ABSTRACT 

In this study, 5 levels of nitrogen (6.18; 12.35; 18.53; 24.7 and 30.88 

mg/l) were tested in order to evaluate the effect of this nutrient on 

growth, protein and lipid content of S. platensis cultured in seawater 

under laboratory conditions. The results showed that, the alga cultured 

at higher nitrogen levels (18.53; 24.7 and 30.88 mg/l) gave higher 

maximum biomass (4.90; 4. and 4.35 g/l) compared to the lower levels 

(6.18 and 12.35 mg/l) (3.06 and 3.46 g/l) (p < 0.05) which achieved on 

day 8. However, there were no significant differences about maximum 

biomass gained among nitrogen levels of 18.53; 24.7 and 30.88 mg/l or 

6.18 and 12.35 mg/l (p > 0.05). Similarily, the highest nitrogen levels 

gave the highest content of protein but lowest content of lipid and vice 

versa. Specifically, the highest nitrogen levels (30,88 mg/l), the protein 

and lipid contents obtained 69.64 and 10.12% of the total dry weight, 

respectively while this figures at the lowest nitrogen level (6.18 mg/l) 

were 52.29 and 13.48% of the total dry weight, respectively (p < 0.05). 

Summary, the most suitable nitrogen level for culturing S. platensis was 

18.53 mg/l in order to obtain the optimal values of growth, protein as 

well as lipid content and economic efficiency. 

TÓM TẮT 

 ron  n   ên  ứu này, 5 mứ  n t  (6,18; 12,35; 18,53; 24,7 và 30,88 

mg/l) đ ợ  t ử n   ệm n ằm đán    á ản    ởn   ủ  yếu tố này lên s n  

tr ởn ,  àm l ợn  prote n và l p d  ủ  tảo S. pl tens s n ớ  mặn tron  

đ ều k ện t   n   ệm.  ết quả   o t ấy, tảo đ ợ  nuô  ở  á  mứ  n t    o 

  n (18,53; 24,7 và 30,88 m /l) cho s n  k ố   ự  đ   lớn   n (4,90; 

4,79 và 4,35 g/L) so vớ   á  mứ  n t  t ấp   n (6,18 và 12,35 m /l) (3,06 

và 3,46 g/L) (p < 0,05) ở n ày nuô  t ứ 8.   ôn   ó sự k á  b ệt t ốn  

kê về s n  k ố   ự  đ   đ t đ ợ    ữ   á  mứ  n t  18,53; 24,7 và 30,88 

mg/l hay 6,18 và 12,35 mg/l (p > 0,05).    n  tự,  á  mứ  n t   àn    o 

 àm l ợn  prote n đ t đ ợ   àn    o n  n   àm l ợn  l p d đ t đ ợ  

l    àn  t ấp và n  ợ  l  .  ụ t ể, ở mứ  n t    o n ất (30,88 m /l)  àm 

l ợn  prote n và l pd đ t đ ợ  l n l ợt là 69,64 và 10,12% k ố  l ợn  

k ô, tron  k   đó,  on số này ở mứ  n t  t ấp n ất (6,18 m /l) l n l ợt là 

52,29 và 13,48% k ố  l ợn  k ô (p < 0,05).  ó t ể t ấy rằn , mứ  n t  

tốt n ất   o tảo S. pl tens s là 18,53 m /l n ằm đ t đ ợ   á    á trị tố  

 u về s n  tr ởn ,  àm l ợn  prote n, l p d và   ệu quả k n  tế. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tảo Spirulina platensis là một loài tảo lam 

có giá trị dinh dưỡng rất cao, đặc biệt là hàm 

lượng protein chiếm tới 56 - 77% khối lượng 

khô, giàu vitamin, chất khoáng, axít amin và 

các axít béo thiết yếu (Belay, 2002; Gershwin, 

2007; Falquet, 1997; Tang & Suter, 2011). 

Ngoài ra, khả năng thích ứng tốt với các yếu tố 

môi trường, điều kiện và kỹ thuật nuôi khá đơn 

giản cũng là một trong những lợi thế khi nuôi 

sinh khối loài tảo này (Ahsan và  tv., 2008). 

Chính vì vậy, tảo Spirulina đã được nghiên 

cứu, sản xuất và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực 

của đời sống. Tảo Spirulina cùng với các sản 

phẩm của chúng được sử dụng rộng rãi làm 

thực phẩm chức năng, nguồn dinh dưỡng bổ 

sung thiết yếu, thuốc chữa bệnh (ung thư, 

HIV/AIDS, viêm gan, tiểu đường,…), mỹ 

phẩm (chăm sóc da và tóc), thức ăn chăn  

nuôi và xử lý nước thải (Belay, 2002; Ahsan 

và  tv., 2008; Dương Thị Hoàng Oanh và  tv., 

2002; Falquet, 1997; Cifferi và Tiboni, 1985; 

Richmond, 1986).  

Trong nuôi tảo nói chung, nguồn tảo giống, 

chất dinh dưỡng và điều kiện môi trường nuôi 

là những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến sinh 

trưởng và thành phần sinh hóa của tảo. Các 

thành phần dinh dưỡng đa lượng (carbon, nitơ, 

phốt pho) và vi lượng ảnh hưởng rất lớn đến 

sinh trưởng của tảo, đặc biệt trong điều kiện 

nuôi với mật độ cao (Costa và  tv., 2003; 

Lavens và Sorgeloos, 1996; Vonshak và  tv., 

1996; Richmond và  tv., 1986; Trần Thị Lê 

Trang và  tv., 2012). Các mức nitơ khác nhau 

trong môi trường nuôi có ảnh hưởng lớn đến 

sinh trưởng, hàm lượng protein và lipid của tảo 

đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu. Thiếu 

hụt nitơ là nguyên nhân làm giảm tốc độ sinh 

trưởng, sinh khối, thời gian duy trì mật độ cực 

đại, hàm lượng sắc tố, protein, lipid, axít béo 

không no, vitamin, carotenoids, phycocianin, 

enzyme,… ở nhiều loài tảo trong đó có tảo S. 

platensis (Cohen, 1999; Piorreck và  tv., 1984; 

Tedesco và Duerr, 1989; De Loura và ctv., 

1987; Olguin và  tv., 2001; Uslu và  tv., 

2011). Ngoài ra, môi trường nuôi (nước ngọt 

hay nước mặn) và nguồn nitơ khác nhau (NO3
-, 

NO2
-, NH4

+,…) cũng ảnh hưởng đến nhu cầu 

nitơ của tảo (Prabakaran và Ravindran, 2012; 

Li và  tv., 2008).  

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tảo 

Spirulina nuôi trong môi trường nước mặn có 

giá trị dinh dưỡng vượt trội hơn so với nuôi 

trong nước ngọt thể hiện ở số lượng chất có 

hoạt tính sinh học cao (polysaccharides, 

inositol và phycocyanin), các nguyên tố vi 

lượng, hàm lượng protein, lipid, các axít béo 

thiết yếu (DHA, EPA, ARA, LA, LOA,…) 

(Falquet, 1997; Cifferi và Tiboni, 1985). Tảo 

Spirulina nuôi trong môi trường nước mặn còn 

dễ tiêu hóa và hấp thu hơn so với nuôi trong 

nước ngọt (Ahsan và  tv., 2008). Ngoài giá trị 

dinh dưỡng cao, nuôi tảo Spirulina trong nước 

mặn còn góp phần tiết kiệm một lượng lớn các 

chất khoáng đa lượng, vi lượng bổ sung và tận 

dụng tốt tiềm năng diện tích nước mặn sẵn có 

ở nước ta. Tuy nhiên, các nghiên cứu về nuôi 

tảo Spirulina trong nước mặn hầu như chưa 

được đề cập. Chính vì vậy, nghiên cứu được 

thực hiện nhằm xác định mức nitơ tối ưu cho 

nuôi tảo Spirulina nước mặn trong điều kiện 

thí nghiệm. Đây là một trong những tiền đề để 

thiết lập quy trình công nghệ nuôi sinh khối 

loài tảo này ở quy mô công nghiệp phục vụ 

nhu cầu cho con người.    

2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Vật liệu nghiên cứu   

Đối tượng nghiên cứu là tảo Spirulina 

platensis. Đây là loài tảo có nguồn gốc nước 

ngọt nhưng đã được thuần hóa trong môi 

trường nước mặn (30‰). Nghiên cứu được 

thực hiện tại Phòng Thực tập Sinh lý - Sinh 

thái, Trường Đại học Nha Trang. 

Nguồn nước biển được xử lý bằng Chlorine 

25 ppm trong 2 ngày, sau đó phơi nắng và 

trung hòa bằng Natrithiosulfate với tỷ lệ 1:1. 

Trước khi thí nghiệm, nước biển được tiệt 

trùng bằng cách hấp ở 121oC, 25 atm trong 15 

phút. Tảo được thí nghiệm trong các lọ thủy 

tinh có thể tích là 500 ml. Môi trường dinh 

dưỡng được sử dụng trong nghiên cứu này là 

f/2 Guillard (Lavens và Sorgeloos, 1996). 

2.2 Bố trí thí nghiệm 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức nitơ 

khác nhau lên sinh trưởng hàm lượng protein 
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và lipid của tảo S. platensis được thực hiện 

trên cơ sở hàm lượng nitơ có trong môi trường 

nuôi f/2 (12,35 mg N/l) theo các tỉ lệ 0,5; 1,0; 

1,5; 2,0 và 2,5 lần. Nói cách khác, thí nghiệm 

được bố trí tương ứng với 5 nghiệm thức lần 

lượt là: 6,18; 12,35; 18,53; 24,7 và 30,88 mg N/l. 

Nguồn nitơ được sử dụng cho nghiên cứu này 

ở dạng NaNO3. Mỗi nghiệm thức được thực 

hiện với 3 lần lặp. Sinh khối tảo ban đầu là 

1,16 g/l. 

Các yếu tố môi trường, ngoài nitơ, được 

duy trì trong phạm vi thích hợp với sinh trưởng 

của tảo S. platensis: nhiệt độ phòng 25oC, pH 

8, chế độ chiếu sáng 16 giờ sáng: 8 giờ tối, sục 

khí liên tục 24/24, cường độ ánh sáng 3.000 

lux, độ mặn 30‰. 

2.3 Phƣơng pháp thu thập và xử lý số liệu  

P   n  p áp t  ết lập đ  ng chuẩn mối 

quan hệ giữ  OD và k ố  l ợn  k ô  ủa tảo:  

Mật độ quang (Optical Density: OD) của 

tảo được xác định bằng cách lấy 5 ml  

dung dịch tảo đưa vào máy đo quang phổ 

(Spectrophotometer CECIL/CE 1011, 101S, 

120554) ở bước sóng 560 nm. Đồng thời, tiến 

hành xác định khối lượng khô của tảo. Để xác 

định khối lượng khô của tảo, tiến hành lọc mẫu 

dịch tảo bằng giấy lọc có kích cỡ mắt lưới 5 

m. Sau khi lọc, tiến hành sấy khô tảo ở nhiệt 

độ 80oC trong 4 giờ (Richmond và  tv., 1986). 

Khối lượng khô của tảo được cân bằng cân 

điện tử Precisa XT 220A với độ chính xác 

0,001 g. Mối quan hệ hồi quy tuyến tính giữa 

OD và khối lượng khô của tảo được xác định 

theo phương pháp của Lavens và Sorgeloos 

(1996) với phương trình y = 22,812x - 0,374 

(trong đó x là OD, y là khối lượng khô) và  

R2 = 0,972 (Hình 1).  

Hình 1: Phƣơng trình tƣơng 

quan giữa OD và khối lƣợng 

khô của tảo S. platensis 

 
P   n  p áp xá  định khả năn  s n  

tr ởng:  

Lấy mẫu tảo để đo mật độ quang (OD)  

2 ngày/lần. Khối lượng khô của tảo sau đó 

được tính toán dựa vào công thức y = 22,812x 

- 0,374. 

P   n  p áp p ân t     àm l ợng protein 

và l p d: 

Để phân tích làm lượng protein và lipid, các 

mẫu tảo được thu tại pha cân bằng, khi tảo  

đạt sinh khối cực đại ở ngày nuôi thứ 8.  

Các mẫu tảo được tách ly tâm khỏi môi  

trường nuôi bằng máy ly tâm có tốc độ quay  

7.500 vòng/phút trong thời gian 10 phút, sử 

dụng máy ly tâm Hereaus Suprafuge 22. Mẫu 

tảo sau đó được sấy khô ở nhiệt độ 55°C trong 

2 giờ, lưu giữ ở nhiệt độ âm 20°C trước khi 

thực hiện các phân tích hóa sinh. Hàm lượng 

lipid trong mẫu tảo khô được phân tích theo 

phương pháp của Bligh và Dyer (1959) sử 

dụng hỗn hợp tách chiết chứa chloroform và 

methanol với tỷ lệ thể tích là 2 : 1. Khoảng 120 

ml của hỗn hợp này được sử dụng để tách chiết 

mỗi gam tảo khô. Các chất rắn được phân tách 

một cách cẩn thận bằng cách sử dụng giấy lọc 

chuyên dụng 2 lớp của Nhật Bản. Các chất hòa 

tan và dung môi được làm bay hơi trong máy 

hút chân không ở nhiệt độ 60°C. Quá trình 

tách chiết được thực hiện 3 lần cho đến khi thu 

được toàn bộ lượng lipid thô trong mẫu tảo. 

Protein thô được phân tích bằng phương pháp 
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Kjeldahl (AOAC, 1998). Quá trình phân tích 

được tiến hành tại Viện Công nghệ Sinh học 

và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang. 

Quản lý  á  yếu tố mô  tr  ng: 

Các yếu tố môi trường được xác định hàng 

ngày. pH được đo bằng máy đo pH (Hanna pH 

Meter, độ chính xác 0,1). Độ mặn được đo 

bằng khúc xạ kế (Refractometer, độ chính xác 

0,5‰).  

P   n  p áp xử lý số liệu: 

Các số liệu sau khi thu thập được phân tích 

bằng phép phân tích phương sai một yếu tố 

(ANOVA) trên phần mềm SPSS 16.0. Khi có 

sự khác biệt giữa các giá trị trung bình về sinh 

khối cực đại hay hàm lượng protein và lipid 

của các nghiệm thức, phép kiểm định 

Duncan’s Test được sử dụng để xác định sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 

p < 0,05 (Zar, 1999). Tất cả các số liệu trong 

thí nghiệm được trình bày dưới dạng Trung 

bình (Mean) ± Sai số chuẩn (SE). 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Ảnh hƣởng của nitơ lên sinh trƣởng 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các mức nitơ 

khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt lên sinh trưởng 

của quần thể tảo S. platensis. Ở tất cả các 

nghiệm thức, sinh khối cực đại đều đạt được  

ở ngày nuôi thứ 8 và thời gian duy trì quần  

thể kéo dài 12 - 14 ngày. Trong đó, tảo được  

nuôi ở các mức nitơ cao hơn (18,53; 24,7 và 

30,88 mg/l) cho sinh khối cực đại lớn hơn 

(4,90 ± 0,12; 4,79 ± 0,11 và 4,35 ± 0,28 g/L) 

so với các mức nitơ thấp hơn (6,18 và  

12,35 mg/l) (3,06 ± 0,27 và 3,46 ± 0,04 g/L)  

(p < 0,05). Tuy nhiên, không có sự khác biệt 

thống kê về sinh khối cực đại đạt được giữa 

các mức nitơ 18,53; 24,7 và 30,88 mg/l hay 

6,18 và 12,35 mg/l (p > 0,05) (Hình 2).  

 
Hình 2: Ảnh hƣởng của nitơ lên sinh trƣởng của tảo S. platensis 

Mặc dù không có sự khác biệt thống kê về 

sinh khối cực đại của tảo S. platensis đạt được 

giữa các mức nitơ 18,53, 24,7 và 30,88 g/l 

nhưng có thể nhận thấy một xu hướng chung 

rằng, khi gia tăng mức nitơ, sinh khối cực đại 

đạt được của tảo (vào ngày nuôi thứ 8) có 

khuynh hướng giảm (p > 0,05). Ngược lại, ở 

nhóm thấp hơn, tảo được nuôi ở mức nitơ 

12,35 mg/l cho sinh khối cực đại cao hơn so 

với mức nitơ 6,18 mg/l (p > 0,05). Ngoài ra, 

các mức nitơ khác nhau cũng ảnh hưởng đến 

thời gian duy trì sinh khối độ quần thể tảo  

S. platensis. Trong đó, tảo được nuôi ở mức 

nitơ cao hơn (18,53, 24,7 và 30,88 g/l) cho 

thời gian duy trì sinh khối quần thể lâu hơn  

(14 ngày) so với nhóm có mức nitơ thấp hơn 

(12,35 mg/l và 6,18 mg/l) (12 ngày). 
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Các mức nitơ khác nhau ảnh hưởng lớn  

đến sinh trưởng của tảo nói chung và tảo  

S. platensis đã được đề cập trong nhiều nghiên 

cứu. Dư thừa hay thiếu hụt nitơ đều làm giảm 

sinh trưởng, khả năng trao đổi chất, chất lượng 

dinh dưỡng của nhiều loài tảo trong đó có tảo 

S. platensis (Hu, 2004; Bulut, 2009; Azov và 

Goldman, 1982; Zhila và  tv., 2005; Pruvost 

và  tv., 2009). Trong nghiên cứu này, khi mức 

nitơ cao hoặc thấp hơn giá trị tối ưu (18,53 

mg/l), quá trình quang hợp của tảo vẫn diễn ra 

nhưng với cường độ thấp, sinh khối tảo gia 

tăng chậm và pha cân bằng kéo dài, đặc biệt là 

ở mức nitơ 6,18 mg/l. Ngoài làm giảm tốc độ 

sinh trưởng, những quan sát thêm trong nghiên 

cứu này cũng cho thấy, sự thiếu hụt nitơ còn 

gây ra hiện tượng tảo úa vàng và thời gian tảo 

tàn lụi nhanh hơn so với các mức nitơ cao hơn.  

Theo Pauw et al. (1983): nhu cầu về nitơ 

của tảo lam cao hơn tảo khuê và thấp hơn tảo 

lục. Mức nitơ thích hợp cho sự phát triển  

của tảo khuê: Chaetoceros gracilis từ 12,41  

đến 17,41 mg/l, tảo C. calcitrans từ 6,69 - 

12,69 mg/l và tảo lục Tetraselmis sp. phát triển 

tốt trong khoảng từ 17,36 đến 22,36 mg/l [6]. 

Chính vì vậy, mức nitơ tối ưu (18,53 mg/l) cho 

sinh trưởng của tảo S. platensis trong thí 

nghiệm này là hoàn toàn phù hợp với xu 

hướng trên. 

2. Ảnh hƣởng của nitơ lên hàm lƣợng 

protein và lipid 

Kết quả phân tích hàm lượng protein và 

lipid của tảo S. platensis nuôi ở các mức nitơ 

khác nhau cho thấy, hàm lượng protein và lipid 

của tảo phụ thuộc chặt chẽ vào các mức nitơ 

có trong môi trường nuôi với xu hướng chung 

là sự gia tăng các mức nitơ tỷ lệ thuận với hàm 

lượng protein nhưng lại tỷ lệ nghịch với hàm 

lượng lipid tích lũy trong tế bào. Cụ thể, ở mức 

nitơ cao nhất (30,88 mg/l) hàm lượng protein 

đạt được là lớn nhất (69,64%) trong khi  

hàm lượng lipid đạt được chỉ là 10,12% khối  

lượng khô. Ngược lại, ở mức nitơ thấp nhất 

(6,18 mg/l), hàm lượng lipid đạt được là cao 

nhất (13,48%) trong khi làm lượng protein đạt  

được chỉ là 52,29% khối lượng khô của tảo  

(p < 0,05) (Hình 3).  

Khi xét riêng ảnh hưởng của các mức nitơ 

khác nhau lên hàm lượng protein tích lũy có 

thể nhận thấy rằng, gia tăng mức nitơ giúp gia 

tăng hàm lượng protein tích lũy trong tế bào 

tảo. Hàm lượng protein đạt được cao nhất ở 

mức nitơ 30,88 mg/l và thấp nhất ở mức  

6,18 mg/l (p < 0,05). Tuy nhiên, không có sự 

khác biệt về hàm lượng protein thu được ở các 

mức nitơ 18,53 và 24,7 mg/l (p > 0,05). Ngược 

lại, hàm lượng lipid trong tế bào tảo lại tỷ lệ 

nghịch với các mức nitơ có trong môi trường. 

Trong đó, hàm lượng lipid đạt được cao nhất ở 

mức nitơ 6,18 mg/l (13,48%) và thấp nhất  

ở mức nitơ 30,88 mg/l (10,12%) (p < 0,05). 

Tuy nhiên, không có sự khác biệt về hàm  

lượng lipid thu được ở các mức nitơ 18,53 và  

24,7 mg/l (p > 0,05).  

 
Hình 3: Ảnh hƣởng của nitơ lên hàm lƣợng protein và lipid của tảo S. platensis 

 á  ký tự  , b,   k á  n  u trên  á   ột thể hiện sự k á  b ệt thốn  kê (p < 0,05) 
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Ảnh hưởng của nitơ đến hàm lượng protein 

và lipid của các loài tảo nói chung và tảo S. 

platensis nói riêng đã được đề cập trong nhiều 

nghiên cứu. Nhìn chung, thiếu hụt nitơ trong 

môi trường nuôi làm giảm hàm lượng protein 

nhưng lại làm tăng hàm lượng lipid tích lũy 

trong tế bào (Guillard, 1973). Nitơ là thành 

phần cơ bản cấu tạo nên các axít amin và tiếp 

theo là các phân tử protein trong tế bào. Khi 

cung cấp đầy đủ protein, quá trình sinh tổng 

hợp protein được tăng cường và tảo sinh 

trưởng nhanh (Sukenik và  tv., 1993). Ngược 

lại, thiếu hụt nitơ trong môi trường nuôi là 

nguyên nhân làm giảm sinh khối và hàm lượng 

protein trong tế bào tảo (Bulut, 2009; Pruvost 

và  tv., 2009; De Loura và  tv., 1986; Piorreck 

và  tv., 1984). Sự gia tăng hàm lượng protein 

(52,29 - 69,64%) tương ứng với sự gia tăng 

các mức nitơ (6,18 - 30,88 mg/L) trong nghiên 

cứu này là phù hợp với xu hướng chung của 

các kết quả nghiên cứu trước đó.    

Tuy nhiên, thiếu hụt nitơ trong môi  

trường nuôi lại là nguyên nhân làm gia tăng 

hàm lượng lipid tích lũy trong tế bào. Theo 

Harrison và  tv. (1990), thiếu hụt nitơ trong 

môi trường nuôi là nguyên nhân làm giảm hàm 

lượng protein nhưng hàm lượng lipid lại tăng 

nhẹ hoặc duy trì ở một tỷ lệ nhất định ở nhiều 

loài tảo. Tương tự, thành phần lipid trong một 

số loài tảo tăng lên đáng kể khi nuôi chúng 

trong môi trường thiếu nitơ (Tedesco và Duerr, 

1989; Olguin và  tv., 2001; Azov và Goldman, 

1982; Zhila và  tv., 2005; De Loura và  tv., 

1986; Piorreck và  tv., 1984). Khi giảm 50% 

và 100% mức nitơ so với môi trường (f/2) 

chuẩn trong nuôi tảo S. platensis, Ulsu và  tv. 

(2011) nhận thấy, hàm lượng lipid tăng nhẹ 

(13,66 và 17,05%) trong khi hàm lượng 

protein giảm mạnh (53,5 và 5,6%). Sự thiếu 

hụt nitơ trong môi trường nuôi là nguyên nhân 

làm giảm quá trình phân chia tế bào, dẫn đến, 

một lượng lớn carbon được chuyển sang cho 

quá trình tổng hợp lipid thay vì tổng hợp 

protein và đây chính là nguyên nhân gia tăng 

hàm lượng lipid trong điều kiện thiếu nitơ 

(Sukenik và  tv., 1993). Trong nuôi sinh khối 

tảo phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học, giảm 

mức nitơ trong môi trường nuôi là một trong 

những biện pháp phổ biến nhằm thu được hàm 

lượng dầu cao nhất (Pruvost và  tv., 2009; 

Piorreck và  tv., 1984; Bulut, 2009; Cifferi 

và Tiboni, 1985). 

Tóm lại, có thể nhận thấy rằng, tùy theo 

mục đích nuôi tảo S. platensis phục vụ cho 

mục đích thu protein hay lipid và sinh khối tảo 

mong đợi mà có thể lựa chọn các mức nitơ phù 

hợp. Nhìn chung, để đảm bảo hiệu quả kinh tế, 

tối ưu hàm lượng protein cũng như lipid thu 

được nhưng vẫn đảm bảo tốc độ sinh trưởng, 

có thể lựa chọn mức nitơ 18,53 mg/L cho nuôi 

loài tảo này.  

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết luận 

Các mức nitơ khác nhau trong môi trường 

nuôi có ảnh hưởng rõ rệt lên sinh trưởng của 

quần thể tảo S. platensis. Trong đó, tảo được 

nuôi ở các mức nitơ cao hơn (18,53; 24,7 và 

30,88 mg/l) cho sinh khối cực đại lớn hơn 

(4,90 ± 0,12; 4,79 ± 0,11 và 4,35 ± 0,28 g/L) 

so với các mức nitơ thấp hơn (6,18 và  

12,35 mg/l) (3,06 ± 0,27 và 3,46 ± 0,04 g/L) ở 

ngày nuôi thứ 8.  

Các mức nitơ khác nhau cũng ảnh hưởng 

lớn đến hàm lượng protein và lipid của tảo S. 

platensis nuôi trong nước mặn. Gia tăng các 

mức nitơ trong môi trường nuôi làm gia tăng 

hàm lượng protein (69,64% protein và 10,12% 

lipid ở mức nitơ 30,88 mg/l) nhưng làm giàm 

hàm lượng lipid (52,29% protein và 13,48% 

lipid ở mức nitơ 6,18 mg/l) tích lũy trong tế 

bào tảo.  

Mức nitơ tốt nhất cho nuôi tảo S. platensis 

là 18,53 mg/l nhằm đạt được các giá trị tối ưu 

về sinh trưởng, hàm lượng protein, lipid và 

hiệu quả kinh tế.     

4.2 Đề xuất 

Cần tiến hành các nghiên cứu sâu hơn về 

ảnh hưởng của các mức nitơ khác nhau lên 

thành phần và tỷ lệ các axít béo không no, 

vitamin,… trong tế bào tảo S. platensis nuôi 

trong nước mặn. 
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Cần nghiên cứu ảnh hưởng của các nguồn 

nitơ khác nhau (NH4
+, NO3

-, NO2
-) lên sinh 

trưởng và thành phần sinh hóa của tảo  

S. platensis nuôi trong nước mặn.  

Cần tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của các 

yếu tố khác như hàm lượng phốt pho, carbon 

và tỷ lệ giữa chúng với nhau và với nitơ lên 

sinh trưởng và thành phần sinh hóa của tảo  

S. platensis nuôi trong nước mặn.  
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