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VND/ha/year. �ere are 3 factors a�ecting the pro�tability of rice production in the traditional rice farming model, 
including  productivity, fertilizer costs, selling prices. For the organic rice farming model in the shrimp-rice system, 
there are 3 factors a�ecting pro�ts, including productivity, fertilizer costs and pests in the �eld.
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PHÂN LẬP VÀ NHẬN DIỆN VI TẢO BIỂN DỊ DƯỠNG THUỘC CHI Schizochytrium 
CÓ TIỀM NĂNG LÀM THỨC ĂN TỰ NHIÊN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Ở BỜ BIỂN TRÀ VINH
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TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích tìm kiếm vi tảo biển thuộc chi Schizochytrium. Trong 240 mẫu 

lá Bần (Sonneratia caseolaris L.) và lá Đước (Rhizophora apiculata B.) được thu thập để phân lập vi tảo đã thu 
được 3 chủng có ký hiệu là CN27, DH41, DH79 thuộc chi Schizochytrium và 1 chủng có ký hiệu DH10 thuộc 
chi Aurantiochytrium tại Cầu Ngang (CN) và Duyên Hải (DH). Bằng phương pháp so sánh hình thái, phân tích 
PCR và giải trình tự gen đã xác định được 4 chủng vi tảo có quan hệ gần với các loài như: 2 chủng DH41, DH79 
với loài Schizochytrium mangrovei (DQ367049); chủng CN27 với loài Schizochytrium sp. BR2 (DQ525180), 
chủng DH10 với loài Aurantionchytrium sp. B072 (JF266572). Kết quả thu được bộ sưu tập hình ảnh khuẩn lạc 
và tế bào của vi tảo CN27, DH41, DH79 thuộc chi Schizochytrium có khả năng sử dụng để sản xuất sinh khối 
cho nuôi trồng thủy sản nhằm thay thế nguồn dầu cá từ khai thác tự nhiên tại Trà Vinh.

Từ khóa: Vi tảo biển, chi Schizochytrium, nuôi trồng thủy sản, tỉnh Trà Vinh 

��Khoa�Nông�nghiệp�-�Thủy�sản,�Trường�Đại�học�Trà�Vinh
��Tác�giả�chính

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Ngày nay, vi tảo ngày càng thu hút sự quan tâm 
đặc biệt không chỉ trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên 
sâu về khoa học cơ bản mà còn trong lĩnh vực ứng 
dụng kinh tế. Ứng dụng của vi tảo rất da dạng, từ 
xử lý ô nhiễm môi trường làm phân bón đến sử 
dụng làm thức ăn cho các động vật thủy sản, thức 
ăn chăn nuôi…bởi chúng có giá trị dinh dưỡng cao 
và chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học quý. 
Đặc biệt, tiềm năng của các nhóm vi tảo biển dị 
dưỡng (VTBDD) rất phổ biến vì có thể thay thế dầu 
cá trong việc cung cấp các ω-3 PUFAs, squalene, 
nhiên liệu sinh học. �raustochytrids là một họ 
trong 3 nhóm thuộc ngành Labyrinthulomycota, 
được nghiên cứu nhiều nhất vì một số chi của 
họ này là nguồn tiềm năng sản xuất công nghiệp 
các axít béo không bão hòa đa nối đôi mạch dài 
(LCPUFA) và các sắc tố carotenoit: xanthophyll, 

astaxanthin, zeaxanthin, canthaxathin, echinenone 
và β-carotene (Burja et al., 2006). Trong đó, chi 
Schizochytrium có vai trò quan trọng như các sinh 
vật phân hủy nhờ tác dụng của việc sản xuất ra các 
enzyme ngoại bào, chi Schizochytrium có thể đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc khoáng hóa các 
mảnh vụn hữu cơ ở đáy đại dương (Raghukumar, 
2002). Vi tảo thuộc chi Schizochytrium còn đóng vai 
trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của hầu 
hết các đối tượng thủy hải sản bởi vi tảo có kích 
thước phù hợp, dễ tiêu hóa, ít gây ô nhiễm môi 
trường, nhiều loài không có độc tố và đặc biệt là 
giàu dinh dưỡng hàm lượng DHA (acid béo không 
bão hòa omega-3 docosahexaenoic acid) cao (chiếm 
> 30% so với TFA), protein, cacbonhydrate, vitamin 
và các axit béo không bão hòa đa nối đôi (PUFAs). 
Chi Schizochytrium là một trong những chi thuộc 
nhóm �raustochytrids có tiềm năng rất lớn đối với 
nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS) bởi hàm lượng 
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DHA cao, kích thước tế bào phù hợp và có khả năng 
tạo huyền phù trong nước biển nên được sử dụng 
làm thức ăn trong NTTS (Barclay & Zeller, 1996).

Việc khảo sát sự hiện diện và phân lập được 
các dòng thuần có lợi thuộc chi Schizochytrium 
làm nguồn thức ăn tự nhiên cho ấu trùng tôm, cá 
đang là việc cấp thiết nhằm phát triển ngành công 
nghiệp thủy sản ở Trà Vinh nói riêng và Việt Nam 
nói chung. Vậy nên việc điều tra, nhận diện được vi 
tảo Schizochytrium là điều cần thiết giúp tìm nguồn 
cung cấp các dưỡng chất vô cùng có lợi có thể thay 
thế dầu cá, thức ăn tự nhiên cho vật nuôi hiện nay 
(Đặng Diễm Hồng, Hoàng �ị Lan Anh, 2016). Bài 
báo nhằm cung cấp nguồn dữ liệu ban đầu cho sự 
hiện diện của nhóm vi tảo biển có giá trị này ở tỉnh 
Trà Vinh, làm nền tảng cho các nghiên cứu ứng 
dụng tiếp theo trong tương lai.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Các loài vi tảo biển dị dưỡng thuộc chi 

Schizochytrium được phân lập và nhận diện ở tỉnh 
Trà Vinh.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu và xử lý mẫu: Các mẫu lá cây 

(Bần, Đước) đang trong giai đoạn phân hủy (màu 
vàng, nâu) ở rừng ngập mặn của tỉnh Trà Vinh được 
thu thập, rửa sạch bùn bằng nước biển tại nơi thu 
mẫu rồi cho vào túi nilon, sau khi mang về phòng 
thí nghiệm được trữ ngay trong tủ lạnh ở nhiệt độ 4 
- 6°C. Tại vị trí các điểm thu mẫu đo đạc các chỉ tiêu 
môi trường. Sau đó, chọn những phần lá nguyên 
vẹn, loại bỏ những phần bị mục nát nhiều để rửa và 
loại bỏ bùn bám vào lá và rửa với 50% nước biển tự 
nhiên (NBTN) đã khử trùng 4 - 5 lần, mỗi lần rửa 
được đặt trong máy khuấy từ trong 20 phút (Trần 
�ị Xuân Mai và ctv., 2015).

Phân lập vi tảo: Các mẫu lá đã xử lý khử trùng 
được đem cắt ra với kích thước khoảng 0,5 cm × 
0,5 cm và cấy trực tiếp vào các đĩa petri có chứa 
môi trường glucose yeast axtraxt peptone seawater 
(GYPS), thành phần gồm: 3,0 g glucose, 1,25 g yeast 
extract, 1,25 g peptone, thêm 50% NBTN cho đủ 
1 lít, môi trường được làm đặc với 15 g agar/L, 
môi trường sau khi khử trùng ở 121°C trong 10 
phút được làm nguội đến khoảng 60°C, sau đó bổ 

sung 300 mg/L streptomycin (Strep) và 300 mg/L 
penicillin G (Peni) (Ara�les et al., 2011). Những đĩa 
này được ủ trong tối ở nhiệt độ 28 ± 1°C trong 3 - 5 
ngày. Khi xuất hiện những vùng trắng hoặc vàng 
nhạt xung quanh các rìa mép lá tiếp tục cấy chuyền 
các lần tiếp theo trên đĩa môi trường GYPS + Strep 
+ Peni (300 mg/L) mới cho đến khi xuất hiện các 
khuẩn lạc rời và thuần.

Nhận diện khuẩn lạc: Các chủng sau khi được 
nuôi cấy thuần trên môi trường thạch GYPS, sau 
2 - 4 tuần quan sát dưới vật kính độ phóng đại 4X, 
dựa vào đặc điểm hình thái của khuẩn lạc như bề 
mặt trơn lồi cho đến nhám lài, bìa nguyên cho đến 
không đều hoặc răng cưa. Màu sắc khuẩn lạc của 
các chủng vi tảo Schizochytrium đa số là trắng đục, 
trắng ngà, kem và có sự thay đổi màu sắc theo tuổi 
của khuẩn lạc để nhận diện (Hoàng �ị Lan Anh và 
ctv., 2010). 

Nhận diện tế bào: Bước đầu xác định loài vi tảo 
biển dị dưỡng Schizochytrium bằng phương pháp so 
sánh hình thái trong phòng thí nghiệm: các mẫu tảo 
quan sát dưới vật kính có độ phóng đại khác nhau 
được chụp ảnh và định tên sơ bộ dựa trên các tài 
liệu chính như: Porter (1990); Raghukumar (1988a; 
1988b); Yokoyama và cộng tác viên (2007).

Phương pháp phân tích trình tự 18S rDNA: DNA 
được tách chiết từ sinh khối theo phương pháp của 
Fawley và cộng tác viên (2004). Phương pháp khuếch 
đại phản ứng PCR từ DNA tổng số với các cặp mồi 
Laby F: 5’-CCT ATC AGC TGT CGA TGG TA-3’ 
và Laby R: 5’-GGT TAA GAC TAC GAT GGT ATC 
TAA-3’. Sản phẩm PCR dự kiến có kích thước là  
700 bp. �ành phần phản ứng PCR với tổng thể 
tích 20 µL, bao gồm 2,0 µL đệm 10X cho taq - DNA 
polymerase; 1,5 µL dNTP mỗi loại (2,5 mM); 1,0 µL 
Laby F và Laby R mỗi loại 10 mM; 1,0 µL DNA khuôn 
(50 - 100 mg/µL); 0,3 µL Taq polymerase (5U/µL) 
và 13,2 µL nước. Chu trình biến tính ở 94°C trong  
5 phút. Chạy nhắc lại chu kỳ tại: 94°C/30 giây,  
55°C/30 giây, 72°C/1 phút; tổng hợp 72°C/5 phút 
(Sambrook and Rusell, 2001). Phân tích trình tự 
gen 18S rDNA tại Trung tâm Phân tích kỹ thuật 
cao. Sản phẩm được kiểm tra và điện di trên gel 
agarose 1%. So sánh độ tương đồng các trình tự 
nucleotide của một phần đoạn gen 18S rDNA với các 
loài thuộc chi Schizochytrium, Aurantionchytrium, 
�raustochytrium đã được định tên và đăng ký mã 
số trên Genbank. 
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2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trong 12 tháng 

(03/2020 - 03/2021), tại bờ biển và rừng ngập mặn 
xã Mỹ Long - Cầu Ngang, xã Hiệp �ạnh - Duyên 
Hải. Mẫu thu về được phân tích tại các phòng 
thí nghiệm thuộc Khoa Nông nghiệp - �ủy sản, 
trường Đại học Trà Vinh.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các yếu tố môi trường tại nơi thu mẫu 
Qua khảo sát các yếu tố môi trường tại nơi thu 

mẫu (Mỹ Long - Cầu Ngang, Hiệp �ạnh - Duyên 
Hải) trong 6 tháng bằng các dụng cụ kiểm tra tại 
chỗ cho kết quả như bảng 1. 

Bảng 1. �ông số môi trường tại địa điểm thu mẫu và số chủng vi tảo phân lập được

Đợt thu Địa điểm Độ mặn (o/oo) pH Nhiệt độ (oC) Số mẫu lá Số chủng Tổng số chủng

1
Duyên Hải 10 7,5 28 20 2

CN27, DH10, DH41
Cầu Ngang 10 7,0 26 20 1

2
Duyên Hải 15 7,0 29 20 1

CN27, DH41
Cầu Ngang 15 6,5 28 20 1

3
Duyên Hải 15 7,0 30 20 1

CN27, DH41
Cầu Ngang 15 7,0 30 20 1

4
Duyên Hải 20 7,0 30 20 3

CN27, DH10, DH41, DH79
Cầu Ngang 18 7,0 29 20 1

5
Duyên Hải 15 7,5 30 20 1

DH79,CN27
Cầu Ngang 20 7,0 27 20 1

6
Duyên Hải 15 7,5 30 20 3

CN27, DH10, DH41, DH79
Cầu Ngang 15 7,0 28 20 1

�eo các tác giả Yokochi và cộng tác viên (1998); 
Unagul và cộng tác viên (2005); Raghukumar (2008), 
chi Schizochytrium thuộc nhóm �raustrochytrids 
có thể sinh trưởng tốt trong khoảng pH 5 - 8, nhiệt 
độ từ 25 - 30°C, độ mặn dao động trong khoảng 
0 - 30o/oo. Như vậy, qua kết quả các thông số môi 
trường ở bảng 1 tại 02 địa điểm thu mẫu trong 6 
lần đều phù hợp cho sự hiện diện và phát triển của 
chi Schizochytrium với yếu tố pH dao động trong 
khoảng 6,5 - 7,0; nhiệt độ từ 26 - 30°C; độ mặn từ 
10 - 20o/oo. Các chủng được phân lập từ môi trường 
rừng ngập mặn có độ mặn dao động rất lớn sẽ có 
khả năng chịu đựng độ mặn rộng hơn (Unagul et 
al., 2006; Raghukumar, 2008).

3.2. Kết quả phân lập chi Schizochytrium
Nghiên cứu đã thu thập 240 mẫu lá cây đang 

trong giai đoạn phân hủy trôi dạt ở các vùng bờ 
biển và rừng ngập mặn thuộc hai huyện bao gồm: 
Hiệp �ạnh (Duyên Hải) và Mỹ Long (Cầu Ngang). 
Qua quá trình xử lý và phân tích đã phân lập thành 
công 3 chủng thuộc chi Schizochytrium và thêm 
được 1 chủng thuộc chi Aurantiochytrium có quan 
hệ gần gũi với chi Schizochytrium thuộc nhóm vi 
tảo �raustochytrids. Trong điều kiện phân lập tại 

phòng thí nghiệm, độ mặn được duy trì ở 15o/oo và 
pH dao động 6,0 - 6,2, mẫu được ủ trong tối ở nhiệt 
độ là 29oC, kết quả như sau:

Mô tả hình thái nhận diện ban đầu: Qua quan 
sát khuẩn lạc đã cấy thuần bằng mắt thường và 
dưới vật kính 10X cho thấy các chủng có màu trắng 
đục, nhẵn, lồi hoặc phẳng, răng cưa, trơn bóng, tập 
trung xung quanh các đường cấy. Quan sát dưới vật 
kính 60X - 100X nhận dạng được tế bào vi tảo dạng 
hình tròn, hình cầu, kết dính thành mảng, tập trung 
dày đặc hoặc rời rạc. Màu sắc tế bào từ trong suốt, 
xanh nhạt đến xanh đậm.

Các chủng Schizochytrium được nuôi trên môi 
trường thạch GYPS. Sau 72 - 120 giờ quan sát có 
sự khác biệt rõ rệt giữa khuẩn lạc về màu sắc, kích 
thước, viền khuẩn lạc, bề mặt. Kết quả được trình 
bày ở bảng 2 và hình 1, 2, 3, 4.

Khuẩn lạc của bốn chủng CN27, DH41, DH79, 
DH10 có hình tròn, kích thước không thay đổi quá 
lớn cho tới 72 giờ, tạo viền hoặc không tạo viền, bề 
mặt phẳng hoặc lồi. Riêng, khuẩn lạc chủng DH10 
bề mặt phẳng, tạo viền mép mỏng. Trong khi đó, bề 
mặt khuẩn lạc chủng CN27, DH41, DH79 lại có bề 
mặt lồi, có viền hoặc không viền, trơn bóng. 
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Bảng 2. Hình dạng khuẩn lạc và tế bào các chủng thuộc chi Schizochytrium và chi Aurantiochytrium

TT Tên chủng Đặc điểm khuẩn lạc Tốc độ sinh trưởng khuẩn lạc Đặc điểm tế bào

1 CN27
Khuẩn lạc màu trắng, viền 
răng cưa, bề mặt lồi, kích 
thước 6,3 - 9,6 mm

Tốc độ mọc trung bình (5 - 7 ngày 
nuôi cấy), còn nhỏ có màu trắng sữa, 
trên 7 ngày chuyển sang trắng ngà

Các tế bào tròn, kết dính 
thành từng cụm, tế bào chất 
màu xanh đậm

2 DH41
Khuẩn lạc màu trắng ngà, trơn 
bóng, bề mặt lồi, có nhân, kích 
thước 4,2 - 6,6 mm

Tốc độ mọc nhanh  (3 - 5 ngày nuôi 
cấy), không thay đổi màu sắc

Tế bào có dạng hình thon 
dài, rời nhau, màu xanh 
nhạt

3 DH79 Dạng tròn, màu trắng đục, bề 
mặt lồi, kích thước 4 - 6,2 mm

Tốc độ mọc nhanh (3 - 5 ngày nuôi 
cấy), không thay đổi màu sắc

Tế bào dài, kích thước rất 
nhỏ, kết dính thành từng 
mảng

4 DH10
Khuẩn lạc màu trắng ngà, có 
mép viền mỏng, bề mặt phẳng, 
kích thước 6 - 10,5 mm

Tốc độ mọc nhanh (3 - 5 ngày nuôi 
cấy), còn nhỏ có màu trắng, trên 5 
ngày chuyển sang trắng sữa

Các tế bào hình cầu, to, 
xung quanh có mạng lưới 
tia

Hình 1. Các chủng thuộc chi Schizochytrium và Aurantiochytrium 
sau 3 ngày nuôi cấy trên đĩa thạch GYPS

Hình 2. Hình dạng khuẩn lạc thuần (sau 5 vòng phân lập) 
các chủng thuộc chi Schizochytrium và Aurantiochytrium

Hình 3. Hình dạng khuẩn lạc các chủng thuộc chi 
Schizochytrium và Aurantiochytrium

Hình 4. Hình dạng tế bào các chủng thuộc chi 
Schizochytrium và Aurantiochytrium 
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3.3. Kết quả định danh chi Schizochytrium
Sử dụng phương pháp so sánh hình thái và so 

sánh độ tương đồng các trình tự gen 18S rDNA 
với loài có mối quan hệ họ hàng gần đã được đăng 
ký trong ngân hàng dữ liệu gen NCBI. Kết quả ở 
bảng 3 cho thấy hai chủng DH41, DH79 có quan 
hệ gần với loài Schizochytrium mangrovei (có 
mã định danh là DQ367049 NCBI BLAST ngày 
6/01/2021 và 9/3/2021). Chủng CN27 có quan hệ 

gần với loài Schizochytrium sp. BR2 (có mã định 
danh là DQ525180; NCBI BLAST ngày 7/11/2020). 
Chủng DH10 nằm trong một cụm riêng biệt và có 
quan hệ gần với Aurantionchytrium sp. B072 (có 
mã định danh là JF266572; NCBI BLAST ngày 
7/11/2020). Như vậy, 3 chủng CN27, DH41, DH79 
thuộc chi Schizochytrium và chủng DH10 thuộc chi 
Aurantiochytrium.

Bảng 3. Kết quả định danh các chi Schizochytrium ở bờ biển Trà Vinh
qua 6 đợt thu mẫu tại 2 địa điểm (Duyên Hải, Cầu Ngang)

TT Ký hiệu chủng Có quan hệ gần với chủng Tỷ lệ tương đồng với đoạn gen 18S RNA Mã định danh
1 CN27 Schizochytrium sp. BR2 99% DQ525180
2 DH41 Schizochytrium mangrovei 92,24% DQ367049
3 DH79 Schizochytrium mangrovei 92,24% DQ367049
4 DH10 Aurantionchytrium sp. B072 99% JF266572

Chi Schizochytrium là một trong những loài vi 
tảo được nghiên cứu nhiều nhất để sản xuất axit 
docosahexaenoic (DHA) là một axit béo omega-3 
có tác dụng tích cực đối với sức khỏe con người. 
Loài Schizochytrium sp. được nuôi gia tăng sinh 
khối để sản xuất axit Docosahexaenoic (DHA) 
(Natalia Kujawska et al., 2021) và có thể thay thế 
dầu cá làm thức ăn cho tôm (Kristy M. Allen et al., 
2019). Loài Schizochytrium sp. BR2 được nhận diện 
trong nghiên cứu “Tối ưu hóa sản xuất DHA và cải 
thiện hàm lượng astaxanthin trong Schizochytrium 
limacinum bị đột biến được phân lập từ rừng ngập 
mặn ở �ái Lan” (Chatdumrong et al., 2007). 
Schizochytrium mangrovei được phát hiện từ nghiên 
cứu “Phát sinh loài Labyrinthulomycetes và những 
tác động của nó đối với quá trình mất lục lạp trong 
quá trình tiến hóa và đạt được nhờ có mạng lưới 
ngoại chất có khả năng tiết ra các enzym tiêu hóa 
để hấp thụ dinh dưỡng” (Clement et al., 2009), loài 
này có thể sản xuất ra enzyme xenlulolase, amylase, 
xylanase, protease và pectinase (Raghukumar, 
2002). Aurantionchytrium sp. B072 được xác định 
trong nghiên cứu “Các chất tạo thành axit béo và 
chất tăng sinh sinh học trong Aurantiochytrium 
sp. do ảnh hưởng của các tỷ lệ C/N khác nhau” 
(Chaisawang and Verduyn, 2011). 

IV. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu bước đầu nhận diện được 3 chủng 
thuộc chi Schizochytrium và 1 chủng thuộc chi 

Aurantiochytrium. Qua khảo sát các yếu tố môi 
trường tại nơi thu mẫu đều phù hợp cho sự hiện 
diện và phát triển của chi Schizochytrium. Kết quả 
xây dựng được bộ sưu tập hình ảnh khuẩn lạc, tế 
bào và định tên các chủng DH41, DH79 có quan 
hệ gần với loài Schizochytrium mangrovei. Chủng 
CN27 có quan hệ gần với loài Schizochytrium sp. 
BR2. Chủng DH10 nằm trong một cụm riêng biệt 
và có quan hệ gần với Aurantionchytrium sp. B072.
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Isolation and identi�cation of marine microalgae belonging to genus Schizochytrium 
with potential for natural food in aquaculture at the seaside of Tra Vinh province

Pham �i Binh Nguyen, Duong Hoang Oanh

Abstract 
�is study was carried out with the aim of �nding marine microalgae belonging to the genus Schizochytrium. 3 
microalgae strains marked as CN27, DH41, DH79 belonging to genus Schizochytrium and 1 strain marked as DH10 
belonging to genus Aurantiochytrium were isolated from 240 collected leaf samples of Sonneratia caseolaris L. and 
Rhizophora apiculata B at Cau Ngang (CN) and Duyen Hai (DH). By morphological comparison, PCR analysis and 
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gene sequencing, four microalgae strains have been closely related to the species, as follows: 2 strains DH41, DH79 
with Schizochytrium mangrovei (DQ367049); the strain CN27 with the species Schizochytrium sp. BR2 (DQ525180); 
the strain DH10 with the species Aurantionchytrium sp. B072 (JF266572). �is study obtained a collection of colony 
and cell images of microalgae CN27, DH41, DH79 belonging to genus Schizochytrium which could be used to 
produce biomass for aquaculture to replace �sh oil sources from natural exploitation in Tra Vinh.
Keywords: aquaculture feed, marine microalgae, genus Schizochytrium, Tra Vinh province,
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SỬ DỤNG CHỈ SỐ CẤU TRÚC QUẦN XÃ TẢO NỔI ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ 
PHÚ DƯỠNG AO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI Ý YÊN, NAM ĐỊNH

Nguyễn �ị �u Hà1*, Phạm Trọng Tuấn1, Đỗ Phương Chi2, 
Đinh Tiến Dũng2, Trịnh Quang Huy1

TÓM TẮT
Hiện tượng phú dưỡng là mối đe dọa nghiệm trọng đối với chất lượng nước và hoạt động của các hệ sinh 

thái dưới nước. �ành phần loài và cấu trúc quần xã tảo thể hiện sự thay đổi theo những thay đổi về lý hóa, 
sinh học và tình trạng dinh dưỡng của nước. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá mức độ phú dưỡng 
tại các ao nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên cơ sở chỉ số cấu trúc quần xã tảo. Mẫu được thu ở 2 thời điểm (xuân, 
hè) trong hai năm (2019-2020) tại 15 ao NTTS, trong đó ao nuôi quảng canh chiếm 20%, bán thâm canh chiếm 
33,3% và thâm canh chiếm 46,7%. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận 45 chi tảo thuộc 6 ngành, trong đó chiếm ưu 
thế là tảo lục (17 chi), tảo cát (11 chi) và tảo lam (9 chi) với mật độ tảo tổng số là 1.200 đến 12.200 tế bào/mL, và 
mùa hè cao hơn mùa xuân. Tảo lam chiếm ưu thế ở hầu hết các ao NTTS, trung bình chiếm 53,7%, trong đó ao 
nuôi thâm canh có tỷ lệ cao nhất, còn tảo lục và tảo cát lần lượt chiếm 17,6 và 19,9%. Chỉ số cấu trúc tảo (AI) 
trên tảo lam (CyI), tảo lục (ChI) và tảo cát (DI) trong ao NTTS cho thấy các ao đều ở mức phú dưỡng đến siêu 
phú dưỡng, và có tương quan với tình trạng dinh dưỡng thông qua các chỉ số chất rắn lơ lửng (TSS), TN, TP và 
tổng coliform (mức ý nghĩa 0,05). 

Từ khóa: Tảo nổi, phú dưỡng, ao thủy sản, chỉ số cấu trúc quần xã
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, phú dưỡng là một hiện tượng suy giảm 
chất lượng nước phổ biến. Phú dưỡng sẽ dẫn đến sự 
phát triển quá mức của tảo do sự gia tăng tổng lượng 
phốt pho. Mức độ phú dưỡng được phân thành 4 
nhóm: nghèo dinh dưỡng, trung dưỡng, phú dưỡng 
và siêu phú dưỡng. Sự phân loại này có được từ các 
nghiên cứu và kiểm nghiệm nhiều về phú dưỡng ở 
các nước trong tổ chức hợp tác và phát triển kinh 
tế (Organization for Economic Cooperation and 
Deverlopment (OECD)) từ những năm 1970 và 
những năm 1980 (Jorgensen, 1980).

Trong các thành phần dinh dưỡng, tùy vào tỷ 

lệ giữa các thành phần mà N và P thay phiên nhau 
trở thành các nhân tố giới hạn sự phát triển của tảo, 
đồng thời kiểm soát mức độ phú dưỡng (Foekema 
et al., 2005). Đánh giá mật độ tảo (thông qua mật độ 
tế bào hoặc nồng độ chlorophyll) trở thành tiêu chí 
quan trọng để đánh giá mức độ phú dưỡng (Wetzel, 
2001) kết hợp vớ� kết quả quan trắc chất lượng nước 
dựa vào các thông số d�nh dưỡng trong nước. Một 
cách t�ếp cận để đánh g�á nước mô� trường là sử 
dụng các t�êu chí trạng thá� d�nh dưỡng (El-Serehy 
và ctv., 2018). T�êu chí trạng thá� d�nh dưỡng có thể 
được b�ết đến dựa trên chỉ số trạng thá� d�nh dưỡng 
(TSI), được phân tích dựa trên nồng độ Chl-a (Patra 
và ctv., 2017).


