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ABSTRACT 

The experiment was conducted to evaluate the effect of light color on the 
growth, development and nutritional composition of Spirulina platensis to 
find appropriate light color to save energy and achieve high economic 
efficiency. Four treatments were arranged randomly with red light (664 
nm wavelength), mixed light (a combination of red and blue at ratio of 
1:1), blue light (wavelength 432 nm), white. Each treatment was repeated 
3 times. The results showed that the cultivated time to reach  highest 
density for S. platensis was different in light sources, 7 days for red light, 
12 days for mixed light, 15 days for blue light and 17 days for white light. 
The maximum density, dry weight, chlorophyll-a, carotenoid, protein and 
lipid content in S. platensis was obtained in the mixed light treatment. In 
addition, power consumption for S. platensis to reach maximum density in 
mixed light  was lower than blue and white light, so that the mixed light is 
suggested to replace white light in culture of S. platensis for highest 
economic efficiency. 

TÓM TẮT 

Thí nghiệm được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của màu sắc ánh sáng 
lên sự sinh trưởng, phát triển và thành phần dinh dưỡng của tảo Spirulina 
platensis nhằm tìm ra điều kiện chiếu sáng thích hợp giúp tiết kiệm năng 
lượng và đạt hiệu quả kinh tế cao. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức được bố 
trí khối ngẫu nhiên với ánh sáng đỏ (bước sóng 664 nm), tổng hợp (đỏ + 
lam theo tỉ lệ 1: 1), lam (bước sóng 432 nm), trắng.  Mỗi nghiệm thức lặp 
lại 3 lần. Kết quả cho thấy thời gian tảo S. platensis phát triển đạt mật độ 
cực đại khác biệt giữa các nguồn ánh sáng, tảo đạt cực đại ở ngày nuôi 
thứ 7 cho ánh sáng đỏ, ngày nuôi thứ 12 cho ánh sáng tổng hợp, ngày nuôi 
thứ 15 cho ánh sáng lam và 17 ngày nuôi cho ánh trắng. Mật độ tảo, trọng 
lượng khô, hàm lượng chlorophyll-a, carotenoid,  protein và lipid cao nhất 
ở nghiệm thức ánh sáng tổng hợp, thêm vào đó điện năng tiêu thụ đến khi 
tảo  S. platensis phát triển cực đại ở nghiệm thức ánh sáng tổng hợp thấp 
hơn ánh sáng lam và trắng, do đó ánh sáng tổng hợp có thể  được lựa chọn 
để thay thế cho ánh sáng trắng trong nuôi tảo S.platensis nhằm  đạt được 
hiệu quả kinh tế cao nhất. 

Trích dẫn: Kim Lệ Chân, Trần Sương Ngọc, Huỳnh Thị Ngọc Hiền và Trương Quốc Phú, 2018. Ảnh hưởng 
của màu sắc ánh sáng lên sự phát triển của tảo Spirulina platensis. Tạp chí Khoa học Trường Đại 
học Cần Thơ. 54(9B): 75-81. 
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1 GIỚI THIỆU 

Spirulina là một loại vi tảo có dạng xoắn, màu 
xanh lam. Tảo có thể sống được cả ở môi trường 
nước ngọt lẫn nước mặn và phát triển mạnh trong 
môi trường giàu bicarbonat và độ kiềm cao (pH từ 
8,5 - 11) (Sili et al., 2012). Spirulina rất giàu dinh 
dưỡng với hàm lượng protein chiếm tới 70 % , giàu 
vitamin, khoáng chất, acid amin và các acid béo thiết 
yếu (Dillon et al., 1995; Vonshak, 1997). Tảo 
Spirulina được nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng 
trong nhiều lĩnh vực của đời sống, làm thực phẩm 
chức năng, nguồn dinh dưỡng bổ sung thiết yếu và 
mỹ phẩm.  

Ánh sáng là nguồn năng lượng chính cho vi tảo 
sản xuất các hợp chất hữu cơ bằng cách sử dụng quá 
trình quang hợp (Carvalho et al., 2011). Theo Koc 
et al. (2013), ánh sáng có bước sóng khác nhau có 
ảnh hưởng khác nhau đến sinh trưởng của tảo. 
Madhyastha và Vatsala (2007), cho rằng, S. 
fusiformis được trồng ở môi trường Zarrouks với 
ánh sáng có màu sắc khác nhau thì năng suất sinh 
khối tối đa hàng ngày, 0,8 g/L, 0,75 g/L và 0,69 g/L 
tương ứng ánh sáng trắng, lam và lục. Wallen và 
Geen (1971), cho rằng tốc độ quang hợp của hai loài 
tảo biển Cyclotella nana và Dunaliella tertiolecta 
cao hơn trong ánh sáng lam và thấp nhất ở ánh sáng 
lục. Ánh sáng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng mạnh 
lên quá trình tăng trưởng, hàm lượng các chất dinh 
dưỡng như protein, lipid và tổng hợp các sắc tố 
quang hợp ở thực vật. Vì vậy, thí nghiệm này nhằm 
khảo sát ảnh hưởng của màu sắc ánh sáng lên sự phát 
triển của tảo Spirulina platensis. Các kết quả của 
nghiên cứu là cơ sở cho ứng dụng ánh sáng để thu 
nhận các thành phần dinh dưỡng khác nhau trong 
quá trình nuôi trồng S. platensis. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Tảo S. platensis được phân lập và nuôi giữ ở 
phòng thí nghiệm, Bộ môn thuỷ sinh học ứng dụng, 
Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ.  

Nước ngọt được lấy từ nguồn nước máy và được 
xử lý bằng chlorine nồng độ 20 mg/L và sục khí liên 
tục trong 24 giờ. Sau đó, nước được để lắng 24h giờ 
và được kiểm tra hàm lượng chlor dư bằng thuốc thử 
KI và trung hòa bằng Na2S2O3.  

Tảo S. platensis được nuôi trong bình thủy tinh 
8 L với mật độ ban đầu 40.000 cá thể/mL, tảo được 
nuôi cấy bằng môi trường Zarrouk (Godia et al., 
2002). Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức được bố trí 
khối ngẫu nhiên với ánh sáng đỏ (bước sóng 664 
nm), tổng hợp (đỏ + lam theo tỉ lệ 1:1), lam (bước 
sóng 432 nm), trắng (với cường độ ánh sáng là 3000 
Lux), mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. 

 
Hình 1: Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được tiến hành trong phòng với nhiệt 
độ 26 - 28oC. Trong suốt quá trình thí nghiệm, nước 
cất được bổ sung hằng ngày để bù lại lượng nước 
mất đi do quá trình bốc hơi. Thí nghiệm được kết 
thúc khi mật độ tảo giảm 2 ngày liên tục sau khi đạt 
mật độ cực đại. Ánh sáng cung cấp cho tảo từ đèn 
LED do công ty Rạng Đông cung cấp với công suất 
25w/h. Các nghiệm thức được thực hiện trên kệ có 
4 ngăn, mỗi ngăn bố trí một nghiệm thức và được 
che chắn hoàn toàn nhằm đảm bảo nguồn sáng 
không bị ảnh hưởng lẫn nhau (Hình 1). Thời gian 
chiếu sáng và sục khí được thực hiện liên tục trong 
suốt thời gian thí nghiệm.  

Các chỉ tiêu theo dõi 

Nhiệt độ và pH trong môi trường nuôi tảo được 
đo 1 lần/ngày vào lúc 8 giờ sáng bằng bút đo pH của 
HANNA. Cường độ ánh sáng được đo bằng máy 
quang phổ EXTECH. 

Mật độ tảo được thu hàng ngày, sau đó được cố 
định bằng formol với nồng độ 100 µL/5 mL tảo và 
đếm bằng buồng đếm Sedgwick-Rafter theo phương 
pháp Boyd và Tucker (1992). 

Hàm lượng chlorophyll-a trong tảo được xác 
định 3 ngày/lần, mỗi lần thu 50 mL mẫu, sau đó 
được phân tích bằng phương pháp so màu quang phổ 
Nusch (1980) và hàm lượng chlorophyll-a trong tảo 
được tính kết quả theo công thức:                           

Hàm lượng chlorophyll-a (g/L)= (11,85×( E664 
- E750 ) - 1,54× ( E647 - E750 ) - 0,08×( E630 - E750 )) × 
[(1/d)  × (V1 x1000)] / V2

. 

Trong đó: 

V1: thể tích acetone (10 mL) 

Đỏ-lam 

Đỏ 

Lam 

Trắng 
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V2: thể tích nước mẫu được lọc 

d: độ dài ánh sáng đi qua cuvet (1cm). 

E: độ hấp thụ quang 

Khối lượng khô:  

Trước khi xác định khối lượng khô của tảo, giấy 
lọc Whatman 0,22 µm được sấy khô  ở nhiệt độ 
60°C trong thời gian 24 giờ và cân để xác định khối 
lượng (g) ban đầu của giấy lọc. 

Sau đó 5 mL tảo được thu và lọc qua giấy lọc đã 
được sấy khô, mẫu tảo + giấy lọc được sấy khô ở 
nhiệt độ 60°C trong thời gian 24 giờ. Cân khối lượng 
mẫu sau khi sấy (tảo +giấy lọc). 

Khối lượng khô (g/L) = (khối lượng mẫu sau khi 
sấy– khối lượng giấy lọc)/ V  

V: thể tích mẫu tảo đem lọc (L) 

Hàm lượng carotenoid trong tảo: xác định 3 
ngày/lần bằng phương pháp so màu quang phổ, ly 
trích trong dung môi aceton và được tính theo công 
thức (Strickland và Parsons, 1972) 

Hàm lượng carotenoid (g/L) = (4 ×E480)/ V 

Trong đó: 

V là lượng thể tích dịch tảo đem lọc (L) 

E480 là giá trị đo được khi so màu quang phổ ở 
bước sóng 480 nm 

Các chỉ tiêu dinh dưỡng: Tảo được thu ở cuối 
giai đoạn tăng trưởng nhanh của quá trình phát triển 
để xác định các chỉ tiêu dinh dưỡng như protein, 
lipid phân tích theo phương pháp Kjeldahl.  

Phân tích số liệu: số liệu được xử lý bằng Excel 
và xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS với 
ANOVA một nhân tố để so sánh độ sai biệt có ý 
nghĩa giữa các nghiệm thức ở mức 0,05. 

3  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1 Ảnh hưởng của màu sắc ánh sáng lên sự 
phát triển và thành phần dinh dưỡng của tảo S. 
platensis 

Nhiệt độ 

Kết quả thí nghiệm cho thấy nhiệt độ giữa các 
nghiệm thức trong suốt thời gian thí nghiệm không 
có sự biến động lớn với dao động từ 25,8 – 31,2oC 
(Hình 2). Nhiệt độ trung bình ở các nghiệm thức ánh 
sáng đỏ, đỏ+lam, lam, trắng tương ứng 28,3±0,4; 
28,2±0,4; 29,9±0,3; 27,4±0,17oC. Nhiệt độ của 
nghiệm thức ánh sáng lam cao nhất vì có bước sóng 
432 nm, ánh sáng có bước sóng càng ngắn sẽ tỏa 
nhiệt càng cao làm nhiệt độ tăng cao (29,9±0,3oC). 
Kumar et al. (2011), cho rằng Spirulina có thể chịu 

được nhiệt độ từ 20 - 40oC và nhiệt độ tối ưu cho sự 
tăng trưởng của tảo Spirulina là 35oC. Tuy nhiên, 
theo Vonshak và Tomaselli (2000) ở các loài 
Spirulina khác nhau thì nhiệt độ sinh trưởng khác 
nhau, cũng theo nghiên cứu này có nhiều loài 
Spirulina thích hợp sinh trưởng ở nhiệt độ từ  24 - 
42oC. 

 
Hình 2: Biến động nhiệt độ ở các nghiệm thức  

pH 

 

Hình 3: Sự biến động pH ở các nghiệm thức  

pH thí nghiệm dao động từ 9,1-11 (Hình 3) và 
không có sự khác biệt thống kê giữa các nghiệm 
thức, đạt giá trị trung bình là 9,9±0,1; 10,1±0,2; 
9,6±0,1; 9,6±0,07 ở các ánh sáng đỏ, đỏ+lam, lam 
và trắng. Từ ngày thứ 2 thì giá trị pH ở các nghiệm 
thức đều tăng nguyên nhân là do tảo phát triển tốt, 
quá trình quang hợp xảy ra mạnh, kết quả làm tăng 
pH. Theo Zarrouk, (1966), thì trong điều kiện phòng 
thí nghiệm tảo S. platensis thích hợp với điều kiện 
kiềm và phát triển tốt ở pH 8,3 - 11. Khi pH môi 
trường quá cao hay quá thấp đều không thuận lợi 
cho tảo phát triển. Cũng theo Zarrouk (1966) khi 
nuôi tảo Spirulina ngoài trời thì pH=10,5 không hạn 
chế sự phát triển của tảo nhưng khi pH tăng lên 11 
lại giới hạn tảo phát triển. Trong nghiên cứu của 
Mitchell và Richmond, (1988), tối ưu hóa môi 
trường tăng trưởng cho tảo Spirulina dựa trên chất 
thải gia súc cho thấy giá trị pH tối ưu được tìm thấy 
là 9,4 đối với S. platensis; tuy nhiên, khi sử dụng 
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môi trường Zarrouk để nuôi tảo S. platensis, pH tối 
ưu là 10,4 và theo Becker (1984) khi pH=10,8 đã 
hạn chế sự tăng trưởng của loài tảo này. Kết quả của 
thí nghiệm cũng cho thấy khi pH=10,4 mật độ tảo S. 
platensis đạt cao nhất ở nghiệm thức ánh sáng đỏ + 
lam và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05) so với các 
nghiệm thức ánh sáng đỏ, lam và trắng. 

Sự phát triển của tảo 

Mật độ tảo ở nghiệm thức ánh sáng đỏ vào ngày 
thứ 7 là cao nhất (97.533±115 cá thể/mL) khác biệt 

có ý nghĩa (p<0,05) so với các nghiệm thức ánh sáng 
đỏ+lam (93.567±233 cá thể/mL); lam (70.467± 
233 cá thể/mL) và trắng (68.667±115 cá thể/mL) 
(Bảng 1).  

Wang et al. (2007) cho rằng S. platensis đạt được 
sinh khối lớn nhất khi được nuôi dưới ánh sáng màu 
đỏ, thời gian duy trì quần thể là một tuần. Võ Hồng 
Trung và ctv., (2017) cũng cho rằng sự tăng trưởng 
của Spirulina sp. ở điều kiện ánh sáng đỏ cao hơn so 
với ánh sáng xanh dương và trắng. 

Bảng 1: Mật độ tảo thí nghiệm S. platensis ở các nghiệm thức (cá thể/mL) 

Ngày Đỏ Đỏ+Lam Lam Trắng 
1 38000±83a 38222±394a 38056±127a 38500±83a 
2 46389±48a 52389±83d 50417±83c 47083±83b 
3 59189±67d 54406±67c 52228±67a 47950±117c 
4 67422±77d 63556±77c 57467±133b 53467±133a 
5 74667±115d 67133±115c 60200±200b 59200±200a 
6 88067±200d 79878±135c 61267±115a     63400±200b 
7 97533±115d 93567±233c 70467±233b 68667±115a 
8 90111±111c 107644±135d 72022±135a 72733±115b 
9 84444±96c 109667±233d 79022±135b 78133±115a 

10 - 131989±135b 83767±233a 84000±200a 
11 - 135644±135c 85633±233a 86133±115b 
12 - 151822±135c 86022±135a 89667±115b 
13 - 142256±135c 95589±135a 100956±135b 
14 - 106789±135c 99089±135a 102278±135b 
15 - - 104767±233a 104222±135a 
16 - - 94733±233a 104378±135b 
17 - - 92167±233a 107800±233b 
18 - - - 106067±115 
19 - - - 104000±200 

Ghi chú: Các trị số trên cùng một hàng mang ký tự (a, b,c,d) khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Dấu 
gạch ngang được biểu thị cho số liệu không theo dõi 

Tảo Spirulina chứa sắc tố quang hợp 
chlorophyll-a có khả năng hấp thụ ánh sáng ánh 
sáng đỏ (662 nm) và ánh sáng xanh tím (430 nm) do 
đó ở ánh sáng đỏ, tảo nhanh chóng đạt mật độ cao 
và khi đạt mật độ cao, độ che phủ sẽ dày do đó khả 
năng từng cá thể tảo tiếp xúc được với ánh sáng thấp 
dẫn đến thời gian duy trì quần thể tảo ngắn. Tuy 
nhiên trong thí nghiệm này ở nghiệm thức ánh sáng 
đỏ các sợi tảo bị gãy khúc nhiều. Nguyễn Thị Huỳnh 
Như và ctv. (2013), tác giả đã cho rằng trong điều 
kiện không thích hợp, tảo Spirulina sp. đã chia thành 
những mảnh nhỏ và hồi phục nhanh chóng sau 5 
ngày trong môi trường Zarrouk, giá trị pH 9, chiếu 
sáng 24/24 giờ và sục khí liên tục, sợi tảo dài hơn và 
sinh khối ngày càng tăng. Theo Koc (2013), thì tảo 
Chorella kessleri khi nuôi dưới ánh sáng đỏ sinh ra 
nhiều sinh khối hơn mặc dù kích thước trung bình 
của tế bào tảo nhỏ hơn khi được nuôi dưới đèn LED 
xanh. 

Trong thí nghiệm này, mặc dù mật độ tảo ở 
nghiệm thức ánh sáng đỏ đạt cao nhất vào ngày thứ 
7 nhưng vẫn thấp hơn so với mật độ tối đa ở nghiệm 
thức ánh sáng đỏ+lam; lam; trắng. Mật độ tảo ở 
nghiệm thức ánh sáng đỏ+lam phát triển cao nhất  
(151.822±135 cá thể/mL) khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p<0,05) so với nghiệm thức ánh sáng lam 
(86.022±135 cá thể/mL) và trắng (89.667±115 cá 
thể/mL) vào ngày thứ 12. Yorio et al. (2001), cho 
khi rau diếp được trồng dưới ánh sáng đỏ bổ sung 
ánh sáng xanh thì sinh khối đạt cao hơn so với rau 
diếp được trồng dưới ánh sáng màu đỏ đơn thuần. 
Điều này cho thấy việc sử dụng ánh sáng đỏ kết hợp 
với ánh sáng lam cũng có thể phù hợp với tảo, bởi 
vì chúng có liên quan mật thiết với các loài thực vật 
trên mặt đất về cấu trúc, sự trao đổi chất và thành 
phần sinh hóa. Theo Niizawa et al. (2014), thì tốc độ 
hấp thu bức xạ ánh sáng lam cao hơn ánh sáng đỏ ở 
vi tảo. Tuy nhiên, bức xạ ánh sáng đỏ tạo ra hiệu quả 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Tập 54, Số 9B (2018): 75-81 

 79 

năng lượng cho sản xuất sinh khối cao hơn so với 
ánh sáng lam. Yan và Zheng (2014), xử lý chất thải 
biogas bằng tảo Chlorella sp. cho thấy khi sử dụng 
ánh sáng đỏ+lam (tỉ lệ 1:9, 3:7, 5:5, 7:3 và 9:1) phù 
hợp hơn cho sự phát triển của vi tảo so với ánh sáng 
đỏ; lam và trắng. Trong đó, tỷ lệ ánh sáng đỏ:lam= 
5:5 là thích hợp nhất để xử lý chất thải biogas.  

Khối lượng khô    

Khối lượng khô của tảo ở nghiệm thức ánh sáng 
đỏ+lam cao nhất (1,15±0,01 g/L) khác biệt có ý 
nghĩa (p<0,05) so với nghiệm thức ánh sáng đỏ 
(0,69±0,01 g/L); lam (0,75±0,01 g/L) và trắng 
(0,76±0,03 g/L). Madhyastha và Vatsala (2007), báo 
cáo rằng Spirulina fusiformis được nuôi trong môi 
trường Zarrouks với nguồn ánh sáng có màu sắc 

khác nhau có khối lượng khô tối đa là 0,8 và 0,75 
g/L tương ứng với  ánh sáng trắng và lam. 
Chainapong et al. (2012), cho rằng trong điều kiện 
quang tự dưỡng sự phát triển của tảo S. platensis 
dưới ánh sáng đỏ (0,86 g/L) thấp hơn so với ánh 
sáng trắng (0,96 g/L) và ánh sáng vàng (0,89 g/L). 

Khối lượng khô cá thể ở nghiệm thức ánh sáng 
đỏ+lam cao nhất (7,58±0,07 ng/cá thể) khác biệt có 
ý nghĩa so với nghiệm thức ánh sáng đỏ (7,11±0,06 
ng/cá thể); lam (7,13±0,10 ng/cá thể) và trắng 
(7,08±0,14 ng/cá thể). Điều này có thể chứng tỏ 
trong quá trình nuôi cá thể tảo ở nghiệm thức ánh 
sáng đỏ+lam là thích hợp với tảo S. platensis nên sợi 
tảo dài và mật độ cao nhất là 151.822±135 cá 
thể/mL.  

Bảng 2: Khối lượng khô của tảo S. platensis tại mật độ tảo đạt tối đa ở các nghiệm thức  

 Khối lượng khô (g/L) Khối lượng khô (ng/cá thể) 
Ban đầu 0,27±0,01 6,83±0,14 
Đỏ (7 ngày) 0,69±0,01a 7,11±0,06a 
Đỏ+Lam (12 ngày) 1,15±0,01c 7,58±0,07b 
Lam (15 ngày) 0,75±0,01b 7,13±0,10a 
Trắng (17 ngày) 0,76±0,03b 7,08±0,14a 

Ghi chú: Các trị số trên cùng một cột mang ký tự (a, b,c,d) khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Hàm lượng chlorophyll-a  

Hàm lượng chlorophyll-a thấp nhất ở nghiệm 
thức ánh sáng đỏ (4,28±0,02 mg/L) vào ngày thứ 
bảy và cao nhất ở nghiệm thức ánh sáng đỏ+lam 
(10,00±0,01 mg/L) vào ngày thứ 10. Kết quả thí 
nghiệm của Nguyễn Thị Huỳnh Như và ctv., (2013), 
cho thấy hàm lượng chlorophyll-a ở nghiệm thức 
ánh sáng trắng (2,71 μg/mL) cao hơn ở nghiệm thức 
ánh sáng lam và xanh lá cây. Madhyastha và 
Vatsala, (2007) chứng minh rằng ánh sáng trắng là 

điều kiện tốt hơn để tích lũy chlorophyll trong tảo 
Spirulina so với ánh sáng lam và xanh lá cây.  

Vào ngày thứ 7, hàm lượng chlorophyll-a ở 
nghiệm thức ánh sáng đỏ cao hơn có ý nghĩa 
(p<0,05) so với nghiệm thức ánh sáng lam, trắng và 
thấp hơn ở nghiệm thức đỏ+lam. Quá trình quang 
hợp yêu cầu ánh sáng gần các đỉnh hấp thụ của 
chlorophyll a và b. Bước sóng ánh sáng đỏ là 664 
nm nằm giữa đỉnh chlorophyll a và b. Theo Matthijs 
et al., (1996), thì vi tảo hấp thụ ánh sáng đỏ thông 
qua sắc tố xanh chlorophyll. 

Bảng 3: Hàm lượng chlorophyll-a ở các nghiệm thức màu sắc ánh sáng (mg/L) 

Ngày Đỏ Đỏ + Lam Lam Trắng 
1 2,47±0,02a 2,46±0,01a 2,49±0,05a 2,48±0,01a 
4 2,75±0,01a 5,69±0,02c 2.84±0,01b 2,76±0,02a 
7 4,28±0,02c 7,72±0,01d 4,04±0,03b 3,38±0,01a 

10 3,42±0,02a 10,00±0,01d 4,56±0,01b 4,81±0,01c 
13 - 9,88±0,11c 4,88±0,01a 6,23±0,01b 
16 - - 6,02±0,01a 7,45±0,01b 
19 - - - 9,18±0,01 

Ghi chú: Các trị số trên cùng một hàng mang ký tự (a, b,c,d) khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Dấu 
gạch ngang được biểu thị cho số liệu không theo dõi 

Hàm lượng carotenoid 

Hàm lượng carotenoid ở nghiệm thức ánh sáng 
trắng đạt giá trị cao nhất (231,47±0,23 µg/L) và thấp 
nhất ở nghiệm thức ánh sáng lam (178,80±0,40 
µg/L) (Bảng 4). Tương tự như kết quả của Nguyễn 

Thị Huỳnh Như và ctv., (2013), cho thấy hàm lượng 
carotenoid ở nghiệm thức ánh sáng trắng (1,24 
μg/mL) cao hơn so với nghiệm thức ánh sáng lam 
và xanh lá cây. Chainapong et al. (2012), cho rằng 
trong điều kiện quang tự dưỡng, chất lượng ánh sáng 
(màu xanh, màu vàng hoặc màu đỏ) có thể ảnh 
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hưởng đến các sắc tố carotenoid trong tảo S. 
platensis trong đó hàm lượng carotenoid cao nhất ở 

nghiệm thức ánh sáng trắng và thấp nhất ở ánh sáng 
đỏ và vàng.

Bảng 4: Hàm lượng carotenoid ở các nghiệm thức màu sắc ánh sáng (µg/L) 

Ngày Đỏ Đỏ + Lam Lam Trắng 
1 38,13±0,23a 38,13±0,23a 38,00±0,40a 38,00±0,69a 
4 102,93±0,23c 122,93±0,23d 74,13±0,23b 72,93±0,23a 
7 182,40±0,40d 174,00±0,40c 82,80±0,40a 102,00±0,40b 

10 134,53±0,83c 192,40±0,40d 90,40±0,00a 129,33±0,23b 
13 - 209,60±0,40c 117,33±0,23d 194,53±0,46a 
16 - - 178,80±0,40a 231,47±0,23b 
19 - - - 213,20±0,40 

Ghi chú: Các trị số trên cùng một hàng mang ký tự (a, b,c,d) khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Dấu 
gạch ngang được biểu thị cho số liệu không theo dõi 

Thành phần dinh dưỡng 

Hàm lượng protein cao nhất (59,79%) ở nghiệm 
thức ánh sáng đỏ+lam, thấp nhất (44,17%) ở nghiệm 
thức ánh sáng đỏ. Bước sóng ánh sáng có thể ảnh 
hưởng đến thành phần tế bào liên quan đến hàm 
lượng protein, polysaccharides và lipids (Rivkin, 
1989). Wallen và Geen (1971) cho rằng các loài 
thực vật tăng trưởng ở điều kiện ánh sáng xanh 
dương, tổng hợp nhiều acid amin và protein hơn ở 
điều kiện ánh sáng trắng hoặc ánh sáng đỏ.  

 
Hình 4: Thành phần protein và lipid của tảo S. 
platensis ở các nghiệm thức màu sắc ánh sáng 

Hàm lượng lipid cao nhất (3,01%) ở nghiệm 
thức ánh sáng đỏ, thấp nhất (2,06%) ở nghiệm thức 
ánh sáng lam. Kết quả của Võ Hồng Trung và ctv. 
(2017), cho thấy sự tích lũy lipid ở tảo Spirulina sp. 
trong điều kiện ánh sáng trắng và đỏ đạt được cao 
hơn có ý nghĩa (p = 0,025) so với trong điều kiện 
ánh sáng  xanh lam. Hultberg et al. (2014), cho rằng  
chất lượng ánh sáng có ảnh hưởng đáng kể đến năng 
suất sinh khối, hàm lượng lipid và axit béo đối với 
tảo Chlorella vulgaris.  

Điện năng tiêu thụ  

Thời gian tảo đạt mật độ tối đa ở các nghiệm thức 
khác nhau nên mức tiêu thụ điện năng suốt chu kỳ 
nuôi cũng khác nhau, tương ứng với từng nghiệm 
thức ánh sáng đỏ, đỏ+lam; lam và trắng là 12,6; 
21,6; 54 và 29,4 kW (Bảng 6). 

Như vậy, ánh sáng đỏ+lam thích hợp cho nuôi 
tảo S. platensis trong môi trường Zarrouk với mật 
độ nuôi cấy ban đầu là 40.000 cá thể/mL nhằm đạt 
được các thông số tối ưu về mật độ cực đại, hàm 
lượng chlorophyll-a, carotenoid, protein và lipid.  

Bảng 6: Điện năng tiêu thụ ở các nghiệm thức (tính đến ngày tảo đạt mật độ tối đa) 

Nghiệm 
thức 

Công suất 
(W)/ đèn 

Số đèn sử 
dụng 

Số giờ sử 
dụng (h/ngày) 

Điện năng tiêu 
thụ (kW/ngày) 

Thời gian tảo đạt 
mật độ tối đa (ngày) 

Điện năng 
tiêu thụ (kW) 

Đỏ 25 3 24 1,8 7 12,6 
Đỏ+ Lam 25 3 24 1,8 12 21,6 
Lam 25 6 24 3,6 15 54,0 
Trắng 36 2 24 1,7 17 29,4 

4 KẾT LUẬN 

Ánh sáng tổng hợp (đỏ+lam) cho kết quả tốt nhất 
(so với ánh sáng đỏ, lam và ánh sáng trắng) lên sinh 
trưởng, phát triển và hàm lượng dinh dưỡng của tảo 
S. platensis. Do đó có thể sử dụng ánh sáng tổng hợp 
(đỏ+lam) từ đèn LED để thay thế cho ánh sáng trắng 
trong nuôi tảo S. platensis với mật độ nuôi cấy là 
40.000 cá thể/mL, sau 12 ngày đạt mật độ tối đa là 
151.822± 135 cá thể/mL với hàm lượng 

chlorophyll-a cao nhất là 10.045±1,06 µg/L, 
carotenoid cao nhất là 210±0,40 µg/L. Thành phần 
dinh dưỡng gồm hàm lượng protein và lipid của tảo 
S. platensis ở nghiệm thức ánh sáng tổng hợp là 
59,8% và 2,2% với mức tiêu thụ điện năng 
1,8Kw/ngày. 
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