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�ÁNH GIÁ S	 B� NGUN GI�NG CÁ VÙNG  
T�P TRUNG � VÙNG BI�N VEN B� VI�T NAM,  

THÁNG 5-6 N!M 2017 
�ào Th�ào Th�ào Th�ào Th���� Liên Liên Liên Liên1111, Tr, Tr, Tr, Tr����n V�n C�n V�n C�n V�n C�n V�n C�����ngngngng1111 , Nguy , Nguy , Nguy , Nguy����n Quang Hùngn Quang Hùngn Quang Hùngn Quang Hùng1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Chuy!n "i#u tra ngu%n l'i th(y s*n vùng t,p trung . vùng vi/n ven b� Vi2t Nam trong tháng 5 và 6 n�m 2017 
"ã thu "�'c 167.373 tr>ng cá (TC) và 17.920 cá con (CC). K!t qu* phân tích "ã xác "�nh "�'c tr>ng cá cá con 
c(a 66 loài/nhóm loài thuIc 49 hK. M,t "I tr>ng cá, cá con khác nhau . tMng vùng bi/n và th�i gian. Vùng 
bi/n V�nh BOc bI "Pt 4196 TC và 727 CC/1000 m3, vùng bi/n Trung bI "Pt 13017 TC và 63 CC/1000 m3, vùng 
bi/n �ông Nam bI "Pt 1223 TC và 36 CC/1000 m3, vùng bi/n Tây Nam bI "Pt 4545 TC và 1123 CC/1000 m3 

n�Rc bi/n. Tr>ng cá, cá con th��ng có m,t "I cao vào th�i "i/m "�u gi� sáng và cuSi gi� "êm. M,t "I TCCC 
. trPm ngày "êm th��ng cao hTn trPm vùng "2m . mUi ti/u vùng.  
TTTTMMMM khóa khóa khóa khóa: Vùng t,p trung, tr>ng cá, cá con, trPm ngày "êm, trPm vùng "2m. 

    
1. M� ��U1    

Tr>ng cá, cá con là "Si t�'ng rWt nhPy c*m vRi 
môi tr��ng, phX thuIc rWt nhi#u vào "i#u ki2n tY 
nhiên. �ây là l�'ng bZ sung cho qu�n "àn cá bS m[, 
c�n "�'c b*o v2. Vi2c áp dXng các mô hình qu*n lý 
ngh# cá, xây dYng các khu b*o t%n bi/n, cWm khai 
thác. .. "�'c các quSc gia trên th! giRi áp dXng tùy 
theo ngh# cá c(a n�Rc mình. ��a ra hPn ngPch khai 
thác "Si vRi cá ngM . Nh,t b*n (Kyodo, 2014), cWm 
khai thác theo th�i gian . Trung QuSc, Indonesia 
(BI Th(y s*n, 2006). Hi2n nay . n�Rc ta, "ã có 9 khu 
vYc cWm khai thác th(y s*n "�'c thi!t l,p. Công tác 
th* con giSng "�'c các "�a ph�Tng thYc hi2n hàng 
n�m nh`m góp ph�n tuyên truy#n, giáo dXc ng��i 
dân v# b*o v2 ngu%n l'i. 

Vùng bi/n ven b� là vùng bi/n ti!p giáp giaa h2 
sinh thái nIi th(y và h2 sinh thái bi/n khTi. H2 sinh 
thái vùng b� rWt "a dPng v# thành ph�n loài và sS 
l�'ng. Tuy nhiên, hi2n nay công tác b*o v2 và phát 
tri/n ngu%n l'i th(y s*n ven b� "�'c quan tâm ch�a 
"úng m>c. TZng tra l�'ng ngu%n l'i cá, giáp xác và 
chân "�u gi*m 12,9% so vRi 10 n�m tr�Rc (Nguy�n 
Vi!t Nghda et al., 2015). 

TZng h'p các da li2u "i#u tra v# ngu%n giSng 
th(y s*n tM giai "oPn 2001-2016, dY án “ �i#u tra tZng 
th/ bi!n "Ing ngu%n l'i th(y s*n ven bi/n Vi2t Nam 
tM 2017-2020” "ã ti!n hành khoanh các ti/u vùng là 
khu vYc t,p trung tr>ng cá, cá con (TCCC) "/ ti!n 
hành "i#u tra nghiên c>u. DYa trên sS li2u "i#u tra 
c,p nh,t v# TCCC, "ic "i/m ngu%n giSng cá vùng 
t,p trung b�Rc "�u "�'c xác "�nh, làm cT s. cho vi2c 

                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản 

xây dYng bãi "j, bãi �Tng nuôi góp ph�n b*o v2 và 
phát tri/n b#n vang ngành th(y s*n.  

2. TÀI LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
 2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Tài liTài liTài liTài li2222u nghiên cu nghiên cu nghiên cu nghiên c>>>>uuuu    

Tài li2u sk dXng trong bài báo này là da li2u "i#u 
tra thành ph�n, m,t "I c(a tr>ng cá, cá con t�ng mit 
vùng t,p trung và vùng "i#u tra di2n rIng . vùng 
bi/n ven b� Vi2t Nam, tháng 5-6 n�m 2017. 
 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Ph�Tng pháp nghiên cPh�Tng pháp nghiên cPh�Tng pháp nghiên cPh�Tng pháp nghiên c>>>>uuuu    

2.2.1. PhPm vi và th�i gian "i#u tra 
PhPm vi "i#u tra là vùng t,p trung TCCC tPi 

vùng bi/n ven b�, "�'c giRi hPn b.i mép n�Rc bi/n 
tPi b� bi/n và tuy!n b� theo Ngh� "�nh 33/2010/N�-
CP. Th�i gian "i#u tra tM tháng 5 "!n tháng 6 n�m 
2017. 

2.2.2. Thu th,p sS li2u 
TZng sS có 12 ti/u vùng phân bS ngu%n giSng 

t,p trung . các vùng bi/n. SS l�'ng trPm cho mUi 
vùng t,p trung tùy thuIc vào phPm vi, quy mô to hay 
nho c(a tMng vùng. TrPm "i#u tra tPi vùng t,p trung 
TCCC "�'c thi!t k! theo các mit cOt song song vRi 
"��ng vd tuy!n, kho*ng cách giaa các mit cOt là 3-4 
h*i lý. Trên cùng mit cOt, trPm thu mpu "�'c thi!t k! 
dKc theo các mit cOt và so le giaa 2 mit cOt. Kho*ng 
cách giaa các trPm trên mIt mit cOt là 3-4 h*i lý. 

TZng sS trPm "i#u tra khu vYc t,p trung là 120 
trPm, t�Tng >ng vRi kho*ng 10 trPm/khu vYc (Hình 
1). SS l�'ng trPm "i#u tra có th/ khác nhau tùy thuIc 
phPm vi c(a khu vYc t,p trung. TPi mUi khu vYc t,p 
trung, thi!t k! bZ sung 1 trPm thu mpu ngày "êm "/ 
"ánh giá bi!n "Ing ngu%n giSng theo chu kq th�i 
gian. TPi "ây, thYc hi2n thu mpu 6 l�n/trPm ngày 
"êm, theo t�n suWt 4 gi�/l�n vào các th�i "i/m 2h, 
6h, 10h, 14h, 18h và 22h.  
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Hình 1Hình 1Hình 1Hình 1.... ST " ST " ST " ST "%%%% tr tr tr trPPPPm "im "im "im "i####u tra nguu tra nguu tra nguu tra ngu%%%%n gin gin gin giSSSSng hng hng hng h****i si si si s****n mn mn mn miiiit t t t 

rrrrIIIIng (trái), vùng tng (trái), vùng tng (trái), vùng tng (trái), vùng t,,,,p trung ngup trung ngup trung ngup trung ngu%%%%n gin gin gin giSSSSng (phng (phng (phng (ph****i)i)i)i)    
tháng 5, 6 n�m 2017.tháng 5, 6 n�m 2017.tháng 5, 6 n�m 2017.tháng 5, 6 n�m 2017.    

Tàu sk dXng trong "i#u tra là tàu thuê c(a ng� 
dân Thanh Hóa và Vsng Tàu. HoPt "Ing thu mpu 
"�'c thYc hi2n song song c* hai tàu. TPi mUi trPm 
nghiên c>u, ti!n hành thu mpu TCCC . t�ng mit. 
L�'ng n�Rc qua l�Ri "�'c xác "�nh b`ng máy "o 
dòng ch*y gOn . mi2ng l�Ri. 

L�Ri thu t�ng mit có cWu tPo b`ng s'i ni-lông, 
hình chóp nón. Mi2ng l�Ri hình cha nh,t, chi#u dài 
1m, chi#u rIng 0,5 m và kích th�Rc mOt l�Ri 450 µm. 
L�Ri kéo t�ng mit "�'c th* cách mPn tàu kho*ng 
30m và cS "�nh vào mPn tàu.. Khi kéo l�Ri cho tàu 
chPy theo h�Rng ng�'c sóng, vRi tSc "I kho*ng 2 h*i 
lý/ gi�. Th�i gian vRt thu mpu tính tM khi l�Ri bOt "�u 
Zn "�nh cho tRi khi bOt "�u vRt lên là 5-10 phút. Mpu 
"�'c rka sPch bùn "Wt và rác bvn cw lRn, chuy/n toàn 
bI mpu vào lK nhYa và b*o qu*n trong dung d�ch 
formaldehyd 5-7% "/ phân tích. 

2.2.3. Phân tích và xk lý sS li2u 
Mpu TCCC "�'c phân tích tPi phòng thí nghi2m. 

Mpu TCCC "�'c nhit ra khoi sinh v,t phù du và rác 
bvn b`ng kính hi/n vi Nikon E 200. 

Phân tích "�nh loPi TCCC b`ng ph�Tng pháp so 
sánh hình thái dYa vào các tài li2u "�nh loPi c(a Vi2t 
Nam, khu vYc và FAO, bao g%m: Nguy�n Hau PhXng 
(1973, 1976-1982, 1991, 1994), Deslman H. C. 
(1920,1938), Mito.S(1960,1966), Zvjagina O. A. 
(1965), Muneo Okiyama (1988), J. M. Lei và D. S. 
Rennis (1983), J. M. Lei và T.Trunski (1989), Jeffrey 
M. Leis và Brooke M. Carson-Ewart (2000), A. M. 
Shadrin et al (2003)… 

Mpu TCCC "�'c xác "�nh dYa vào các giai "oPn 
phát tri/n theo Rass T. S. (1965).  

+ Ph�Tng pháp phân tích và xk lý sS li2u 

L�'ng n�Rc qua l�Ri "�'c chuy/n "Zi tM sS vòng 
quay c(a thi!t b� "o l�u l�'ng n�Rc qua l�Ri 
(flowmeter) theo công th>c sau: 

V = S x T [(X / T) 0,2324 + 0,0497] 

Trong "ó: V là l�'ng n�Rc lKc qua l�Ri (m3); S là 
di2n tích mi2ng l�Ri (m2); X là sS vòng quay trên máy 
flowmeter; T là th�i gian kéo l�Ri (giây). 

�Tn v� tính m,t "I c(a TCCC là sS cá th//1000 
m3 n�Rc bi/n. M,t "I tr>ng cá và cá con "�'c tính 
toán theo công th>c: 

D (cá th//1000 m3) = 1000 x N / V 

Trong "ó: D là m,t "I (tr>ng cá/1000 m3 hoic 
cá con/1000 m3); N là sS l�'ng tr>ng cá hoic cá con 
thu "�'c; V là l�'ng n�Rc lKc qua l�Ri (m3). 

Sk dXng các ph�n m#m Excel 2013 cho vi2c 
phân tích thSng kê, phân tích t�Tng quan h%i quy, 
phân tích ph�Tng sai, v� "% th�.  

Ph�n m#m thông tin "�a lý Mapinfo 11.0 và 
Vertical Mapper 3.0 sk dXng xác "�nh di2n tích, nIi 
suy, xây dYng b*n "%, sT "% phân bS m,t "I TCCC. 

3. K�T QU� NGHIÊN C�U 

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Thành phThành phThành phThành ph����n loàin loàin loàin loài    
Chuy!n tháng 5 n�m 2017, tPi các vùng t,p trung 

"ã thu "�'c tZng sS 167373 tr>ng cá và 17920 cá con. 
Trong "ó l�Ri t�ng mit thu "�'c 166692 TC và 17699 
CC, l�Ri t�ng th�ng ">ng thu "�'c 681 TC và 221 
CC. �ã xác "�nh "�'c 60.667 TC và 17.919 CC c(a 66 
loài/nhóm loài thuIc 49 hK. So sánh vRi chuy!n "i#u 
tra di2n rIng di�n ra cùng th�i "i/m thì vùng t,p 
trung có sS l�'ng loài/nhóm loài phong phú hTn 
(B*ng 1). Có 36 loài/ nhóm loài thuIc 35 hK bOt gip 
. c* 2 vùng nh� hK cá sTn (Apogonidae), cá suSt 
(Atheridae), cá BTn (Bothidae), cá kh! 
(Carangidae), cá trong (Engraulidae), cá trích 
(Clupeidae). … Tuy nhiên, sS loài/ nhóm loài c(a 
cùng mIt hK csng không giSng nhau . 2 vùng. MIt 
sS hK ch� bOt gip . vùng t,p trung nh� hK cá nâu 
(Scatophagidae), cá h%ng (Lutjanidae), cá mú 
(Serraenidae), cá trác (Priacanthidae), cá bTn tr>ng 
(Soleidae), cá chìa vôi (Sygnathidae)... 

Trong tZng sS 49 hK cá bOt gip . vùng t,p trung, 
hK cá trong Engraulidae có thành ph�n loài phong 
phú nhWt là 9 loài/nhóm loài, hK cá kh! Carangidae 
và hK cá mSi Synodontidae bOt gip 4 loài/nhóm loài, 
hK cá kìm (Hemiramphidae) và hK cá trích 
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(Clupeidae) bOt gip 3 loài/nhóm loài. MIt sS "Si 
t�'ng ch� xác "�nh "�'c "!n hK nh� hK cá "èn l%ng 

(Myctophidae), hK cá "ù (Sciaenidae), cá trác 
(Priacanthidae), cá mú (Serranidae) ….  

BBBB****ng 1ng 1ng 1ng 1.... S S S SSSSS l� l� l� l�''''ng, thành phng, thành phng, thành phng, thành ph����n loài TCCC bn loài TCCC bn loài TCCC bn loài TCCC bOOOOt gt gt gt giiiip p p p .... 2 vùng: vùng t 2 vùng: vùng t 2 vùng: vùng t 2 vùng: vùng t,,,,p trung và dip trung và dip trung và dip trung và di2222n rn rn rn rIIIIng,ng,ng,ng,    
 chuy chuy chuy chuy!!!!nnnn    tháng 5 n�m 2017tháng 5 n�m 2017tháng 5 n�m 2017tháng 5 n�m 2017    

Tr>ng cá Cá con 
Vùng bi/n 

HK Loài/nhóm loài HK Loài/nhóm loài 
Vùng t,p trung 10 12 49 56 
Vùng di2n rông 9 11 46 45 
Chung 8 8 35 36 
V# tr>ng cá, b�Rc "�u xác "�nh "�'c 12 

loài/nhóm loài thuIc 10 hK. Trong "ó, tr>ng cá hK cá 
trích chi!m �u th! cao nhWt chi!m 73,95% tZng sS TC 
thu "�'c g%m tr>ng cá mòi không r�ng 
(Anodontostoma chacuda), nhóm cá trích (Sardinella 
sp.), cá mai (Escualosa thoracata.) Ti!p "ó là hK cá 
trong (Engraulidae) vRi 17,28% TC thu "�'c g%m 
tr>ng c(a cá cTm sKc xanh (Encrasicholina 
punctifer), cá cTm mõm nhKn (Encrasicholina 
heteroloba) và cá cTm th��ng (Stolephorus 
commersonii). 

�Si t�'ng cá con chi!m �u th! . vùng bi/n ven 
b� t�Tng "Si "%ng nhWt vRi tr>ng cá. Hai hK cá trích 
và cá Trong csng là "Si t�'ng ch( "Po khi l�n l�'t 
chi!m "!n 45,58% và 15,26 % tZng sS CC. Cá con "'t 
thu mpu này "a sS có kích th�Rc rWt nho, mRi hình 
thành m�m vây. Ngoài các "Si t�'ng th��ng xuyên 
bOt gip nh� trên, . vùng bi/n ven b� csng bOt gip cá 
con hK cá nXc heo ch( y!u phân bS . vùng bi/n xa 
b�, cá "èn l%ng (Myctophidae) . Các loài cá có giá tr� 
kinh t! cao nh� cá khoai (Harpodon nehereus), cá 
h%ng (Lutjanus lutjanus), cá hói (Scatophagus 
argus), nhóm loài (Rastrelliger sp)….. csng bOt gip . 
vùng bi/n này. � vùng di2n rIng có thành ph�n loài 
phong phú nhWt . hK cá kh! Carangidae vRi 5 
loài/nhóm loài, hK cá trong (Engraulidae), cá trích 
(Clupeidae), cá mSi Synodontidae và cá kìm 
(Hemiramphidae) bOt gip 3 loài/nhóm loài. Khi so 
sánh vRi vùng di2n rIng,  thWy vùng t,p trung có 
thành ph�n loài/nhóm loài TCCC phong phú và t,p 
trung nhi#u là loài cá kinh t!. 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. MMMM,,,,t "t "t "t "IIII tr tr tr tr>>>>ng cá, cá con theo không gianng cá, cá con theo không gianng cá, cá con theo không gianng cá, cá con theo không gian    
Trong tZng sS 12 ti/u vùng nghiên c>u vRi 120 

trPm 4 vùng bi/n nghiên c>u. Trong "ó, vùng bi/n 
V�nh BOc bI g%m 4 ti/u vùng, Trung bI g%m 2 ti/u 
vùng, �ông Nam bI g%m 3 ti/u vùng và Tây Nam bI 
g%m 3 ti/u vùng. M,t "I TCCC trung bình c(a toàn 
vùng t,p trung tháng 5, 6 n�m 2017 có sY dao "Ing 
lRn giaa các vùng bi/n. TPi vùng t,p trung thuIc 
vùng bi/n ven b� V�nh BOc bI, có m,t "I   4.196 TC 

và 727 CC/1000 m3, vùng bi/n Trung bI "Pt 13.017 
TC và 63 CC/1000m3, vùng bi/n �ông Nam bI "Pt 
1.223 TC và 36 CC/1000 m3, vùng bi/n Tây Nam bI 
"Pt 4.545 TC và 1.123 CC/1000 m3 n�Rc bi/n.  

VRi cùng th�i "i/m "i#u tra vùng t,p trung, m,t 
"I TCCC trung bình chung cho toàn vùng bi/n ven 
b� theo di2n rIng là 3.704 TC và 668 TC/1000m3. 
Trong "ó vùng bi/n V�nh BOc bI có m,t "I trung 
bình "Pt 3.890 TC và 1.585 CC/1000m3, vùng bi/n 
Trung bI "Pt 5.074 TC và 78 CC/1000 m3, vùng bi/n 
�ông Nam bI "Pt 2.826 Tc và 296 CC/1000m3 , vùng 
bi/n Tây Nam bI "Pt 2.248 TC và 585 CC/1000m3 
n�Rc bi/n.  

Khi nghiên c>u thành ph�n, m,t "I và phân bS 
TCCC . vùng bi/n ven b� tM Móng Cái "!n Cka Sót, 
�U V�n Nguyên csng ch� ra m,t "I cá con cao nhWt 
vào tháng 5 n�m 1973 vRi 19.190 CC/1000 m3 n�Rc 
bi/n. PhPm QuSc Huy el al (2011) "ã công bS trong 
các chuy!n "i#u tra tM tháng 3 "!n tháng 5 . vùng 
bi/n v�nh BOc bI, ch� ra m,t "I TCCC cao nhWt vào 
tháng 5 vRi 11.374 TC và 621 CC/1000m3 n�Rc bi/n. 
K!t qu* trên phù h'p vRi nghiên c>u tr�Rc "ây . 
vùng bi/n v�nh BOc bI "ã xác "�nh mùa vX sinh s*n 
c(a các loài h*i s*n tM tháng 3 "!n tháng 8 (�U V�n 
Nguyên, 1977), mùa vX t,p trung c(a các loPi tôm, cá 
giSng tY nhiên thu vào "�m n�Rc l' ven bi/n phía 
BOc tM tháng 4 "!n tháng 6 (Nguy�n Th� Thu,1985). 

M,t "I TCCC csng khác nhau giaa các ti/u 
vùng trong cùng mIt vùng bi/n ( B*ng 2). Trong "ó 
ti/u vùng 6 c(a vùng bi/n Trung bI có m,t "I tr>ng 
cá cao nhWt vRi  19.681 TC/1000 m3, sau "ó là các 
ti/u vùng 4, 5, 9 c(a vùng bi/n v�nh BOc bI, Trung bI 
và Tây Nam bI vRi 11.101 TC/1000 m3, 8.910 
TC/1000 m3 và 7.182/1000 m3 n�Rc bi/n. 

 �Si vRi cá con, m,t "I cao nhWt . vùng bi/n 
�ông Nam bI "Pt 2.037 CC/1000m3 . ti/u vùng 12, 
sau "ó "!n hai ti/u vùng 1, 2 c(a vùng bi/n V�nh BOc 
bI vRi l�n l�'t 1.288 và 642 CC/1000 m3 n�Rc bi/n. 
M,t "I TC và cá con trong cùng mIt ti/u vùng 
không cùng pha. Vùng bi/n Trung bI có m,t "I 
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tr>ng cá cao nhWt trong 4 vùng bi/n, nh�ng cá con 
">ng 3/4 vùng bi/n. Vùng bi/n Tây Nam bI t�Tng 

"Si "%ng nhWt giaa m,t "I tr>ng cá và cá con.  

BBBB****ng 2: Mng 2: Mng 2: Mng 2: M,,,,t "t "t "t "IIII TC TC TC TC,,,,    CC trung bình cCC trung bình cCC trung bình cCC trung bình c((((a vùng ta vùng ta vùng ta vùng t,,,,p trung chuyp trung chuyp trung chuyp trung chuy!!!!n tháng 5, 6 n�m 2017n tháng 5, 6 n�m 2017n tháng 5, 6 n�m 2017n tháng 5, 6 n�m 2017    
M,t "I TC, CC M,t "I TC, CC 

Vùng bi/n 
Ti/u vùng 
nghiên c>u TC CC TC CC 

1 2995 1288 
2 1540 642 
3 7100 144 

V�nh BOc bI 

4 11101 37 

4196 727 

5 8910 48 
Trung bI 

6 19861 89 
13017 63 

7 1839 47 
8 498 15 �ông Nam bI 
9 8250 24 

1223 36 

10 2874 181 
11 1136 230 Tây Nam bI 
12 7182 2037 

4545 1123 

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. MMMM,,,,t "t "t "t "IIII tr tr tr tr>>>>ng cá cá con theo thng cá cá con theo thng cá cá con theo thng cá cá con theo th����i giani giani giani gian    
� 12 ti/u vùng nghiên c>u, mUi ti/u vùng có mIt 

trPm ngày "êm. Phân tích m,t "I theo th�i gian cho 
thWy m,t "I TC, CC trung bình bOt gip ban "êm (tM 
18 gi� "!n 5 gi� sáng hôm sau) thWp hTn ban ngày 
(tM 6 gi� "!n 17 gi�). �a sS m,t "I tr>ng cá cao hTn 
m,t "I cá con, trM trPm sS 1 ban ngày và trPm 11 ban 
"êm. � mUi trPm ngày "êm, m,t "I TC và CC csng 
khác nhau. �Si vRi TC có 3 kho*ng th�i gian xuWt 
hi2n nhi#u là 6 gi�, 10 gi� và 22 gi� hàng ngày, cá 
con có 2 kho*ng th�i gian là 22 gi� và 2 gi�. Có th/ 
suy "oán "àn cá bS m[ "j nhi#u vào rPng sáng. �i#u 
này phù h'p vRi nghiên c>u c(a PhPm QuSc Huy el 
al (2011) khi nghiên c>u v# TC, CC . vùng bi/n phía 
tây V�nh BOc bI. 

 

 

So sánh vRi các vùng "2m . các ti/u vùng cho 
thWy, "a sS trPm ngày "êm (vùng lõi) có m,t "I TC, 
CC cao hTn so vRi trPm vùng biên (hình 2). �a sS 
m,t "I cá con vùng lõi th��ng cao hTn vùng biên tM 
1,2 "!n hTn 30 l�n. �i#u này csng ch>ng to vùng lõi 
là vùng nhi#u th>c �n, phù h'p cho sY sinh tr�.ng và 
phát tri/n c(a cá con. Có 5/12 ti/u vùng có m,t "I cá 
con thWp hTn vùng "2m tM 1,5 "!n hTn 6 l�n.  

 
Hình 2Hình 2Hình 2Hình 2.... M M M M,,,,t "t "t "t "IIII TC TC TC TC, , , , CC giCC giCC giCC giaaaaa tra tra tra trPPPPm ngày "êm m ngày "êm m ngày "êm m ngày "êm     

(vùng lõi) và các tr(vùng lõi) và các tr(vùng lõi) và các tr(vùng lõi) và các trPPPPm vùng "m vùng "m vùng "m vùng "2222m chuym chuym chuym chuy!!!!n n n n     

tháng 5, 6 n�m 2017.tháng 5, 6 n�m 2017.tháng 5, 6 n�m 2017.tháng 5, 6 n�m 2017.    

4. K�T LU N VÀ KI�N NGH! 

Trong chuy!n "i#u tra tPi các vùng t,p trung TC, 
CC vào tháng 5, 6 n�m 2017, "ã thu "�'c tZng sS 
16.7373 TC và 19.720 CC c(a 66 loài/nhóm loài thuIc 
49 hK. Vùng t,p trung có thành ph�n loài TC, CC 
phong phú và có nhi#u "Si t�'ng kinh t! hTn so vRi 
vùng di2n rIng. 

M,t "I TCCC tPi các vùng t,p trung khác nhau 
giaa các vùng bi/n. Trong "ó, các vùng t,p trung 
thuIc vùng bi/n v�nh BOc bI "Pt  4.196 TC và 727 
CC/1000 m3, vùng bi/n Trung bI "Pt 13.017 TC và 63 
CC/1000m3, vùng bi/n �ông Nam bI "Pt 1.223 TC 
và 36 CC/1000 m3, vùng bi/n Tây Nam bI "Pt 4.545 
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TC và 1.123 CC/1000 m3 n�Rc bi/n. M,t "I TC, CC 
vùng t,p trung cao hTn so vRi vùng di2n rIng. 

 �a sS các trPm ngày "êm . vùng t,p trung có 
sS l�'ng cá con cao hTn các trPm vùng "2m. M,t "I 
tr>ng cá cao hTn m,t "I cá con. 

C�n ti!p tXc "i#u tra bao ph( h!t các tháng trong 
n�m "/ có quy hoPch chính xác bãi "j và th�i gian 
cWm "ánh bOt "àn cá bS m[ trong n�m, góp ph�n b*o 
v2 và phát tri/n ngu%n l'i th(y s*n. 
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PRPRPRPRELIMINARY ASSESSMENT OF FISH RACE IN CENTRALIZED REGION BELONG TO VIETNAM ELIMINARY ASSESSMENT OF FISH RACE IN CENTRALIZED REGION BELONG TO VIETNAM ELIMINARY ASSESSMENT OF FISH RACE IN CENTRALIZED REGION BELONG TO VIETNAM ELIMINARY ASSESSMENT OF FISH RACE IN CENTRALIZED REGION BELONG TO VIETNAM 

SEAINSHOZE, MAYSEAINSHOZE, MAYSEAINSHOZE, MAYSEAINSHOZE, MAY----JUNE 2017JUNE 2017JUNE 2017JUNE 2017    
DaDaDaDao Tho Tho Tho Thiiii Li Li Li Lieeeen, Trn, Trn, Trn, Traaaan Vn Vn Vn Vaaaan Cn Cn Cn Cuouououong , Nguyng , Nguyng , Nguyng , Nguyeeeen Quang Hn Quang Hn Quang Hn Quang Huuuungngngng    

Summary Summary Summary Summary     
The fishing survey trip on high-density of fish eggs and larvaes grounds in May and June, 2017 had been 
collected 167,373 fish eggs and 17,920 fish larvaes. According to the results, 66 species/genus belongs to 49 
families has been identified. The density of fish eggs and larvaes varied depending on time of year and 
geographical regions. In Tonkin gulf, the density was 4196  fish eggs and 727 vaes1000 m3 fish larvaes/1000 
m3. In the central region, the figures were accounted for 13.017 fish eggs and 63 fish larvaes per 1000m3. In 
Southeatern region and Southwestern region, there were total 1223 fish eggs and 36 fish larvaes per 1000 m3 
and 4545 fish eggs and 1123 fish larvaes per 1000 m3, respectively. The density of fish eggs and larvaes 
tended to higher in the early morning and later night.  
Key words: Centralized region, fissh eggs, fish larvaes, day and night station, buffer station. 
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Ngày thông qua phNgày thông qua phNgày thông qua phNgày thông qua ph****n bin bin bin bi2222n: 7/11/2017n: 7/11/2017n: 7/11/2017n: 7/11/2017    
Ngày duyNgày duyNgày duyNgày duy2222t "�ng: 24/11/2017t "�ng: 24/11/2017t "�ng: 24/11/2017t "�ng: 24/11/2017 
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NGHIÊN C'U C(U TRÚC VÀ BI+N TRÌNH NHI�T �� 
N-.C T/I VÙNG BI�N �ÔNG NAM B� PH1C V1 D3 

BÁO NG- TR-�NG KHAI THÁC H6I S6N  
NguNguNguNguyyyy����n V�n H�n V�n H�n V�n H�n V�n H�RRRRngngngng1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
�ông Nam bI là ng� tr��ng có tra l�'ng ngu%n l'i và kh* n�ng khai thác lRn nhWt . bi/n Vi2t Nam. Vùng 
bi/n nghiên c>u n`m trong vùng khí h,u nhi2t "Ri gió mùa c,n xích "Po, cWu trúc nhi2t "I  n�Rc bi/n tPi "ây 
có nhi#u nét rWt "ic tr�ng theo 2 mùa. Vào mùa "ông, do sY hoPt "Ing mPnh m� c(a h2 thSng gió mùa �ông 
BOc "ã "vy khSi n�Rc lPnh ép sát b� tM phía BOc "i xuSng làm xuWt hi2n mIt khu vYc n�Rc lPnh ven b� (nhi2t 
"I trong kho*ng 24,5 -27,5oC) phân bS tM vùng bi/n Ninh Thu,n cho "!n g�n msi Cà Mau. Trong th�i gian 
này, "I dày lRp tYa "%ng nhWt nhi2t "I . toàn bI "Ri ven b� Ninh Thu,n — Bình Thu,n nho hTn 30 m, . khu 
vYc ngoài khTi dKc theo d*i kinh tuy!n tM 109,0oE "!n 110,0oE . phía BOc và 106,5oE "!n 108,5oE . phía Nam, 
giá tr� "I dày c(a lRp "%ng nhWt nhi2t "I (H0) "#u lRn hTn 40 m, lRn nhWt có th/ trên 120,0 m. Mùa hè, nhi2t 
"I trung bình n�Rc t�ng mit th��ng ít thay "Zi theo không gian, . mIt sS vùng ven b� nhi2t "I có tính chWt 
"�a "Ri "i/n hình. Vùng bi/n Ninh Thu,n — Bình Thu,n t%n tPi mIt khu vYc n�Rc tr%i hoPt "Ing mPnh tM 
tháng 6 "!n tháng 8, nhi2t "I . tâm có th/ xuSng tRi d�Ri 25,0oC. Trong th�i gian này, lRp nh*y vKt nhi2t "I 
n`m g�n mit bi/n, nhWt là . các vùng Ninh Thu,n — Bình Thu,n và "ông nam Côn �*o ("I sâu H0 trung 
bình là 28,3 m và lRn nhWt là 60,0 m) ch>ng to r`ng . nhang vùng bi/n này x*y ra hi2n t�'ng n�Rc tr%i vRi 
c��ng "I mPnh, lRp "It bi!n nhi2t "�'c "vy lên g�n b# mit bi/n. Bên cPnh "ó csng thWy xuWt hi2n nhang 
khu vYc có tâm H0 <30 m và H0 >60 m xen k� nhau, "ây chính là tâm c(a các khu vYc n�Rc tr%i, n�Rc chìm — 
là nTi có "i#u ki2n thu,n l'i cho sY phát tri/n c(a sinh v,t. 
TTTTMMMM khóa khóa khóa khóa: �ông Nam bI, "I dày lRp "%ng nhWt nhi2t "I, lRp "It bi!n nhi2t, d*i n�Rc lPnh, vùng n�Rc tr%i. 
 

1. M� ��U2222    

�ông Nam bI là ng� tr��ng có tra l�'ng và kh* 
n�ng khai thác lRn nhWt . bi/n Vi2t Nam [1] [8]. 
Vùng bi/n nghiên c>u n`m trong vùng khí h,u nhi2t 
"Ri gió mùa c,n xích "Po vRi 2 mùa khô và mùa m�a 
t�Tng ph*n sâu sOc. Vùng bi/n ven b� ch�u tác "Ing 
trYc ti!p b.i h2 thSng sông Mê Kông, mùa gió �ông 
BOc ch�u tác "Ing trYc ti!p b.i hoàn l�u n�Rc tM Thái 
Bình D�Tng qua eo bi/n �ài Loan "i men theo b� 
bi/n mi#n Trung "i xuSng. Trong mùa gió Tây Nam 
lPi ch�u *nh h�.ng b.i vùng n�Rc tr%i vRi phPm vi tM 
vd "I 15oN "!n 10oN th,m chí kéo dài "!n 5oN và 
kinh "I "!n 113oE [11][12][13]. Do v,y, cWu trúc h*i 
d�Tng tPi "ây có nhi#u nét rWt "ic tr�ng cho vùng 
bi/n theo 2 mùa gió. Nhang "ic "i/m môi tr��ng 
sSng c(a vùng bi/n này có liên quan tRi h2 cWu trúc, 
thành ph�n loài, phân bS và "ic tính sinh hKc c(a 
khu h2 sinh v,t bi/n tPi "ây [6]. Trong "ó, nhi2t "I là 
mIt trong nhang y!u tS môi tr��ng sinh thái *nh 
h�.ng rWt lRn "Si vRi sY phân bS c(a các loài h*i s*n. 
NOm rõ "�'c quy lu,t bi!n "Zi c(a cWu trúc nhi2t "I 
và nghiên c>u mSi quan h2 giaa cWu trúc nhi2t "I vRi 
sY bi!n "Zi c(a ngu%n l'i h*i s*n s� là cT s. khoa 
hKc cho vi2c nghiên c>u "ánh giá ngu%n l'i và dY 
                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản 

báo ng� tr��ng khai thác h*i s*n. Các nghiên c>u 
tr�Rc "ây th��ng phân tích cWu trúc nhi2t muSi cho 
toàn bI vùng bi/n Vi2t Nam và mIt sS liên quan "!n 
vùng n�Rc tr%i Nam Trung bI, tính riêng cho vùng 
bi/n �ông Nam bI vpn còn ít tài li2u "�'c công bS. 
Do v,y, "ã ti!n hành nghiên c>u cWu trúc nhi2t "I 
n�Rc riêng cho vùng bi/n �ông Nam bI phXc vX 
nghiên c>u dY báo ng� tr��ng khai thác h*i s*n csng 
nh� các mXc "ích nghiên c>u khác. 

2. PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. PhPhPhPhPPPPm vi nghiên cm vi nghiên cm vi nghiên cm vi nghiên c>>>>uuuu    

- PhPm vi nghiên c>u là toàn bI vùng bi/n �ông 
Nam bI và mIt ph�n ngoài khTi khu vYc "*o Tr��ng 
Sa "�'c giRi hPn tM vd "I 06o00’ — 11o30’N và kinh 
"I105o00’E — 113o00’E (Hình 1).  

- �/ nghiên c>u sY khác bi2t giaa các khu vYc 
trong vùng bi/n nghiên c>u v# cWu trúc nhi2t, "ã 
phân tích tPi 4 "i/m: . khu vYc g�n b� ("i/m �1, �4- 
cách b� <60 h*i lý) và ngoài khTi ("i/m �2, �3 cách 
b� >60 h*i lý và có "I sâu trên 300 m). 

2.2. Ngu2.2. Ngu2.2. Ngu2.2. Ngu%n sS li2u%n sS li2u%n sS li2u%n sS li2u    
Da li2u nhi2t "I "�'c lWy tM cT s. da li2u 

(CSDL) h*i d�Tng, "ây là CSLD tZng h'p toàn bI sS 
li2u thu th,p "�'c v# các y!u tS khí t�'ng thu� v�n 
h*i d�Tng (gió, nhi2t "I n�Rc bi/n, "I muSi, dòng 
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ch*y…), "Ing-thYc v,t phù du và chlorophyll a tM các 
ch�Tng trình, "# tài dY án tM n�m 1961 "!n nay do 
Vi2n Nghiên c>u H*i s*n thYc hi2n. Ngoài ra, còn 
tham kh*o, bZ sung ngu%n da li2u có uy tín nh� 
CSDL bi/n (World Ocean Database -WOA) [14] và 
ngu%n da li2u vi�n thám trong CSLD thuIc dY án 
Movimar. 

 
Hình Hình Hình Hình 1111. Vùng bi. Vùng bi. Vùng bi. Vùng bi////n �ông Nam Bn �ông Nam Bn �ông Nam Bn �ông Nam BIIII 

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Ph�Tng pháp nghiên cPh�Tng pháp nghiên cPh�Tng pháp nghiên cPh�Tng pháp nghiên c>>>>u và xu và xu và xu và xkkkk lý s lý s lý s lý sSSSS li li li li2222uuuu    
- SS li2u nhi2t "I n�Rc bi/n tM các ngu%n CSDL 

nêu . trên "�'c tính toán trung bình theo tMng tháng 
cho tMng ô l�Ri 0,5x0,5 "I kinh vd . các "I sâu tM 
t�ng mit cho "!n "I sâu sát "áy (tính theo "I sâu 
tiêu chuvn). 

Sk dXng ph�n m#m “T-Struct.exe” [2] "/ tính 
toán cWu trúc nhi2t vRi các công th>c tính toán thông 
th��ng trong h*i d�Tng hKc [2] [5][6] cho tMng tham 
sS cX th/ nh� sau: 

D� th��ng nhi2t n�Rc bi/n b# mit (Ano): 
Ano = T0 —Ttb. T0 là nhi2t "I t�ng mit, Ttb là 

n#n nhi2t b# mit trung bình nhi#u n�m tPi "i/m tính. 
- LRp "%ng nhWt trên là lRp n�Rc ti!p giáp mit 

bi/n, có "I dày H0 "�'c xác "�nh theo tiêu chí: trong 
lRp này có Gz = │TH0-T0│/H0 <0,05oC/m, trong "ó 
Gz là gradien theo ph�Tng th�ng ">ng c(a nhi2t "I 
trong lRp này và TH0 là nhi2t "I tPi "I sâu H0. Nh� 
phép nIi suy tuy!n tính nhi2t "I tMng mét mIt theo 
"I sâu tM nhi2t "I tPi các t�ng chuvn, quá trình xác 
"�nh H0 "�'c thYc hi2n b`ng vi2c liên ti!p ki/m tra 
giá tr� Gz k/ tM mit bi/n cho "!n "I sâu H0, nTi

không còn thoa mãn tiêu chí này. 
- T�Tng tY, lRp "It bi!n là lRp ti!p giáp lRp 

"%ng nhWt trên, có "I dày tM H0 "!n H1- "I sâu biên 
d�Ri lRp "I bi!n nhi2t "I "�'c xác "�nh nh� sau:  

Gradz =│T1-TH0│/(H1-H0) > 0,05oC/m 
Quá trình "�'c thYc hi2n b`ng vi2c liên ti!p 

ki/m tra giá tr� Gradz (gradien nhi2t theo "I sâu) 
cho "!n "I sâu H1, nTi không còn thoa mãn tiêu chí 
này. 

- Gradien nhi2t theo ph�Tng ngang tPi t�ng 
n�Rc H nào "ó (H=0/ 25/ 50/ 75/ 100/ 150m) "�'c 
xác "�nh theo ph�Tng pháp cIng vectT: 

22 )()( GyHGxHGradH +=  
GyHGxHtg /=α  

trong "ó GxH, GyH là gradien nhi2t theo 
ph�Tng vd tuy!n và kinh tuy!n tPi t�ng H mét, α là 
h�Rng c(a GradH (lWy h�Rng N là 0 "I). 

3. K�T QU� NGHIÊN C�U 
3.1. 3.1. 3.1. 3.1. SSSSYYYY phân b phân b phân b phân bSSSS và bi và bi và bi và bi!!!!n trình nhin trình nhin trình nhin trình nhi2222t "t "t "t "IIII n� n� n� n�RRRRc vùng c vùng c vùng c vùng 

bibibibi////n �ông Nn �ông Nn �ông Nn �ông Nam bam bam bam bIIII    
Trong n�m, trung bình nhi2t "I n�Rc t�ng mit 

trong toàn vùng bi/n �ông Nam bI dao "Ing trong 
kho*ng 28,0oC-29,1oC, nhi2t "I n�Rc bi/n "Pt giá tr� 
cao nhWt vào tháng 5, trung bình 30,1oC và thWp nhWt 
vào tháng 1, trung bình 26,2oC (Hình 2). Có th/ thWy 
r`ng, trong các n�m tM 2002-2017, nhi2t "I n�Rc bi/n 
t�ng mit luôn có 2 giá tr� cYc "Pi vào tháng 5 và mIt 
giá tr� cYc "Pi nho hTn vào tháng 8 hoic tháng 9. Giá 
tr� nhi2t "I n�Rc tPi vùng bi/n nghiên c>u bi!n "Zi 
giaa các n�m phX thuIc vào c��ng "I, th�i gian hoPt 
"Ing c(a h2 thSng gió mùa �ông BOc và Tây Nam. 
SY chênh l2ch này csng th/ hi2n rõ giaa vùng ven b� 
và vùng bi/n ngoài khTi. Trong "ó, vào mùa "ông, . 
khu vYc ven b� ("i/m �1, �4) nhi2t "I "#u thWp hTn 
và giá tr� bi!n "Zi giaa các n�m lPi lRn hTn khu vYc 
ngoài khTi ("i/m �2, �3). Trong mùa hè còn thWy sY 
khác bi2t rWt lRn . khu vYc tâm n�Rc tr%i ("i/m �1) 
vRi các vùng khác (Hình 3). 

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T
 (

o
C

)

Tháng

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

32.0

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

T
 (

o
C

)

Năm  
Hình Hình Hình Hình 2222. Nhi. Nhi. Nhi. Nhi2222t "t "t "t "IIII trung bình các tháng nhi trung bình các tháng nhi trung bình các tháng nhi trung bình các tháng nhi####u n�m (trái) và trung bu n�m (trái) và trung bu n�m (trái) và trung bu n�m (trái) và trung bình tháng các nình tháng các nình tháng các nình tháng các n�m t�m t�m t�m tMMMM 200 200 200 2002222----2017 (ph2017 (ph2017 (ph2017 (ph****i)i)i)i)    

 t t t tPPPPi vùng bii vùng bii vùng bii vùng bi////n �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bIIII    
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Hình Hình Hình Hình 3333. Trung bình nhi. Trung bình nhi. Trung bình nhi. Trung bình nhi2222t "t "t "t "IIII tháng 1 (trái) và tháng 7 (ph tháng 1 (trái) và tháng 7 (ph tháng 1 (trái) và tháng 7 (ph tháng 1 (trái) và tháng 7 (ph****i) ti) ti) ti) tPPPPi các "ii các "ii các "ii các "i////m sm sm sm sSSSS �1, �2, �3, �4  �1, �2, �3, �4  �1, �2, �3, �4  �1, �2, �3, �4 .... vùng bi vùng bi vùng bi vùng bi////n n n n     

�ông Nam b�ông Nam b�ông Nam b�ông Nam bIIII    
Mùa gió �ông BOc (tM tháng11 n�m tr�Rc "!n 

tháng 3 n�m sau) [10] [11] do sY hoPt "Ing mPnh 
m� c(a h2 thSng gió mùa �ông BOc "ã "vy khSi 
n�Rc lPnh ép sát b� tM phía BOc "i xuSng làm xuWt 
hi2n mIt khu vYc n�Rc lPnh ven b� có nhi2t "I trong 
kho*ng 24,5-27,5oC phân bS tM vùng bi/n Ninh 
Thu,n cho "!n g�n msi Cà Mau (Hình 4). �i#u này 
"�'c th/ hi2n qua các "��ng "�ng nhi2t có xu h�Rng 
thu h[p . phía BOc (khu vYc tM Ninh Thu,n "!n 
Vsng Tàu) và m. rIng . phía Nam (tính tM vd "I 
08o00’N tr. xuSng) c(a vùng bi/n nghiên c>u. Khu 

vYc ti!p giáp giaa khSi n�Rc lPnh ven b� và khSi 
n�Rc Wm ngoài khTi (. phía BOc khu vYc có giRi hPn 
tM kinh "I 110o00’E "!n 112o00’E và phía Nam tM 
108o00’E "!n 110o00’E) có gradien nhi2t t�ng mit 
theo ph�Tng ngang trung bình là 0,06oC/km (trong 
khi gradien nhi2t theo ph�Tng ngang trung bình c(a 
toàn vùng bi/n là 0,04oC/km), lRn nhWt có th/ "Pt 
0,19oC/km - "ây có th/ là nTi có "i#u ki2n thu,n l'i 
cho các loài sinh v,t sinh sSng "ic bi2t là các loài h*i 
s*n có tính di c� cao và "ó s� là các ng� tr��ng khai 
thác cho n�ng suWt cao. 

 
Hình Hình Hình Hình 4444. P. P. P. Phân bhân bhân bhân bSSSS trung bình nhi trung bình nhi trung bình nhi trung bình nhi2222t "t "t "t "IIII n� n� n� n�RRRRc bic bic bic bi////n tn tn tn t����ng mng mng mng miiiit tháng 1 (trái), tháng 12 (pht tháng 1 (trái), tháng 12 (pht tháng 1 (trái), tháng 12 (pht tháng 1 (trái), tháng 12 (ph****i), i), i), i),     

vùng bivùng bivùng bivùng bi////n �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bIIII    
Mùa gió Tây Nam, nhi2t "I trung bình n�Rc 

t�ng mit th��ng ít thay "Zi theo không gian và dao 
"Ing trong kho*ng tM 28,0 "!n 31,2oC. Trong th�i 
gian này . mIt sS vùng bi/n g�n b�, nhi2t "I n�Rc 
bi/n mang tính chWt "�a "Ri "i/n hình, vùng bi/n 
Ninh Thu,n - Bình Thu,n t%n tPi mIt khu vYc n�Rc 
tr%i hoPt "Ing mPnh tM tháng 6 "!n tháng 8. Nhi2t "I 
. tâm có th/ xuSng tRi d�Ri 25,0oC (Hình 5), mPnh 
nhWt vào tháng 7, các "��ng "�ng nhi2t có dPng hình 
cung khép kín hoic nka kín lõm vào phía b�. Hi2n 
t�'ng n�Rc tr%i . "ây "�'c gây nên b.i gió mùa Tây 
Nam "�a n�Rc lPnh . d�Ri t�ng sâu lên trên mit làm 
cho nhi2t "I n�Rc t�ng mit . khu vYc này thWp hTn 
các vùng xung quanh, nhi2t "I . tâm khu vYc n�Rc 

tr%i th��ng nho hTn 25,0oC. Hi2n t�'ng n�Rc tr%i rWt 
quan trKng "Si vRi hoPt "Ing ngh# cá - tPi "ây ngu%n 
n�ng suWt sT cWp th��ng rWt cao do sY xáo trIn lRn 
giaa các lRp n�Rc, các h'p chWt vô cT, hau cT "�'c 
"�a tM t�ng "áy lên trên lRp b# mit do "ó "ây chính 
là nTi t,p trung cao c(a các loài sinh v,t bi/n 
[9][11][12]. Nhi2t "I n�Rc bi/n có xu h�Rng t�ng 
theo chi#u tM BOc "!n Nam nh�ng chênh l2ch nhi2t 
"I giaa phía BOc và phía Nam c(a vùng bi/n nho hTn 
so vRi các tháng mùa "ông. Tháng 9, 10 là các tháng 
cuSi mùa gió Tây Nam và g�n sang "�u mùa gió 
�ông BOc, nhi2t "I n�Rc trên toàn vùng bi/n t�ng 
lên và d*i nhi2t "I thWp . phía BOc "ã bi!n mWt. 
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Hình Hình Hình Hình 5555. Phân b. Phân b. Phân b. Phân bSSSS trung bình nhi trung bình nhi trung bình nhi trung bình nhi2222t "t "t "t "IIII n� n� n� n�RRRRc bic bic bic bi////n tn tn tn t����ng mng mng mng miiiit thánt thánt thánt tháng 7 (trái), tháng 8 phg 7 (trái), tháng 8 phg 7 (trái), tháng 8 phg 7 (trái), tháng 8 ph****i), vùng bii), vùng bii), vùng bii), vùng bi////n �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bIIII    

3.2. C3.2. C3.2. C3.2. CWWWWu trúc nhiu trúc nhiu trúc nhiu trúc nhi2222t "t "t "t "IIII    theo chitheo chitheo chitheo chi####u thu thu thu th����ng "ng "ng "ng ">>>>ngngngng    
Nhi2t "I n�Rc tPi toàn bI vùng bi/n nghiên c>u 

"#u có xu h�Rng gi*m d�n theo "I sâu. Tuy nhiên, 
sY bi!n "Zi này . vùng bi/n �ông Nam bI có sY khác 
bi2t rõ r2t theo mùa. Mùa "ông, kho*ng cách giaa 
các "��ng "% th� bi/u di�n sY bi!n "Zi nhi2t "I t�ng 
0 m "!n t�ng 200 m nho hTn so vRi các tháng mùa 
hè, giá tr� trung bình bi!n "Zi nhi2t "I tM t�ng 0 m 
"!n "I sâu 200 m trong tháng 1 là 0,04oC/m, giá tr� 
lRn nhWt là 0,12oC/m quan sát thWy tPi v� trí "i/m �2 
. "I sâu 40-50 m. � khu vYc ngoài khTi, nhi2t "I th/ 
hi2n rõ xu th! gi*m d�n theo "I sâu và không có sY 
khác bi2t "áng k/ giaa các tháng trong n�m. �i#u 
này "�'c th/ hi2n rõ vRi các "��ng bi/u di�n tM t�ng 
0 m "!n 200 m trong bi/u "% "i/m �2, �3. Mùa hè, 
sY bi!n "Zi c(a nhi2t "I theo "I sâu lRn hTn trong 
mùa "ông, trung bình gradien nhi2t theo "I sâu là 
0,06oC/m "ic bi2t là . v� trí "i/m �1 nTi g�n tâm khu 
vYc n�Rc tr%i thWy sY bi!n "Zi nhi2t "I theo "I sâu 
rWt khác bi2t so vRi các khu vYc khác trong c* mùa 
"ông và mùa hè (Hình 6). 

 

 
Hình Hình Hình Hình 6666. Trung bình tháng nhi. Trung bình tháng nhi. Trung bình tháng nhi. Trung bình tháng nhi####u n�m cu n�m cu n�m cu n�m c((((a nhia nhia nhia nhi2222t "t "t "t "IIII    

các tcác tcác tcác t����ng ng ng ng 0000, 25 , 50 , 75 , 100 , 150 và 200 m t, 25 , 50 , 75 , 100 , 150 và 200 m t, 25 , 50 , 75 , 100 , 150 và 200 m t, 25 , 50 , 75 , 100 , 150 và 200 m tPPPPi 4 "ii 4 "ii 4 "ii 4 "i////m m m m 
�1, �2, �3, �4, �1, �2, �3, �4, �1, �2, �3, �4, �1, �2, �3, �4, .... vùng bi vùng bi vùng bi vùng bi////n �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bIIII    

Bi!n "Ing theo th�i gian và các "ic tr�ng cWu 
trúc c(a tr��ng nhi2t "I n�Rc bi/n là nhang vWn "# 
c�n nghiên c>u tr�Rc khi "i "!n k!t lu,n v# tính chWt 
c(a môi tr��ng n�Rc bi/n và các quá trình v,t lý x*y 

ra trong lRp trên c(a nó. LRp tYa "%ng nhWt b# mit và 
lRp nh*y vKt nhi2t "I là nhang "ic tr�ng quan trKng 
c(a cWu trúc nhi2t. Thông qua "I dày c(a lRp tYa 
"%ng nhWt ta có th/ bi!t "�'c m>c "I xáo trIn n�Rc 
theo ph�Tng th�ng ">ng. NTi "ây th��ng t,p trung 
sinh v,t phù du và các chWt lT lkng làm cho "I trong 
suSt c(a n�Rc bi/n tr. nên nho nhWt. LRp nh*y vKt 
nhi2t "I (m,t "I) còn là lRp có tác dXng làm l2ch các 
tia âm nhi#u nhWt. Chính vì v,y lRp này th��ng là "Si 
t�'ng nghiên c>u c(a các nhà v,t lý, th(y âm hKc và 
sinh v,t bi/n [8].  

Mùa "ông do t%n tPi dòng ch*y ép sát b�, tPo ra 
dòng rSi th�ng ">ng lRn cIng vRi hi2n t�'ng n�Rc 
chìm do gió d%n [10], nên toàn bI "Ri ven b� Ninh 
Thu,n - Bình Thu,n lRp tYa "%ng nhWt phát tri/n 
mPnh vRi "I sâu lRp "%ng nhWt nhi2t "I H0<30 m, . 
khu vYc ngoài khTi dKc theo d*i kinh tuy!n tM 
109,0oE "!n 110,0oE . phía BOc và 106,5oE "!n 
108,5oE . phía Nam có giá tr� H0 lRn hTn 40 m lRn 
nhWt có th/ trên 120,0 m. 

Mùa hè, lRp nh*y vKt nhi2t "I n`m g�n mit bi/n 
hTn, nhWt là . các vùng Ninh Thu,n - Bình Thu,n và 
"ông nam Côn �*o (vRi "I sâu H0 trung bình là 28,3 
m và lRn nhWt là 60,0 m). �i#u này ch>ng to r`ng, . 
nhang vùng này x*y ra hi2n t�'ng n�Rc tr%i vRi 
c��ng "I mPnh. Trong th�i gian này thWy xuWt hi2n 
nhang khu vYc có tâm H0 <30 m và H0 >60 m xen k� 
nhau, "ây chính là tâm c(a các khu vYc n�Rc tr%i, 
n�Rc chìm có phPm vi nho- là nTi có "i#u ki2n thu,n 
l'i cho sY phát tri/n c(a sinh v,t. �nh h�.ng c(a 
hi2n t�'ng n�Rc tr%i th/ hi2n rõ tM tháng 5 "!n tháng 
10, mPnh nhWt tM tháng 6 "!n tháng 8. � vùng n�Rc 
sâu Ninh Thu,n n�Rc tr%i xuWt phát tM t�ng trung 
gian 100—125 m, còn . các vùng n�Rc nông Phan 
Thi!t và "ông nam Côn �*o thì tM "áy (HìnhHìnhHìnhHình    ). SY 
bi!n "Zi c(a "I dày lRp "%ng nhWt trên và "I dày lRp 
"It bi!n nhi2t "I trong n�m "�'c th/ hi2n qua Hình 
vRi các giá tr� phân tích tPi 4 "i/m �1, �2, �3 và  �4 
. vùng bi/n �ông Nam bI. 
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Hình Hình Hình Hình 7777. Phân b. Phân b. Phân b. Phân bSSSS trung bình  trung bình  trung bình  trung bình """"IIII dày l dày l dày l dày lRRRRp "p "p "p "%%%%ng nhng nhng nhng nhWWWWt trên tháng 1 (trái), tháng 7 (pht trên tháng 1 (trái), tháng 7 (pht trên tháng 1 (trái), tháng 7 (pht trên tháng 1 (trái), tháng 7 (ph****i), vùng bii), vùng bii), vùng bii), vùng bi////n n n n     

�ông Nam b�ông Nam b�ông Nam b�ông Nam bIIII    

 
HìnhHìnhHìnhHình 8 8 8 8. Trung bình tháng . Trung bình tháng . Trung bình tháng . Trung bình tháng """"I sâu lI sâu lI sâu lI sâu lRp tYa "%ng nhWt Rp tYa "%ng nhWt Rp tYa "%ng nhWt Rp tYa "%ng nhWt 

trên và ltrên và ltrên và ltrên và lRp "It bi!n nhi2t "I tPi các "i/m �1, �2, �3, Rp "It bi!n nhi2t "I tPi các "i/m �1, �2, �3, Rp "It bi!n nhi2t "I tPi các "i/m �1, �2, �3, Rp "It bi!n nhi2t "I tPi các "i/m �1, �2, �3, 
�4 �4 �4 �4 . vùng bi/n �ông Nam b. vùng bi/n �ông Nam b. vùng bi/n �ông Nam b. vùng bi/n �ông Nam bIIII    

    
4. K�T LU N 
CWu trúc nhi2t "I . vùng bi/n �ông Nam bI có 

nhi#u nét "ic tr�ng theo mùa. Mùa "ông do sY hoPt 
"Ing mPnh m� c(a h2 thSng gió mùa �ông BOc "ã 
"vy khSi n�Rc lPnh ép sát b� tM phía BOc "i xuSng 
tPo nên 1 d*i n�Rc lPnh ven b� tM Ninh thu,n "!n Cà 
Mau. Khu vYc ti!p giáp giaa khSi n�Rc lPnh ven b� 
và khSi n�Rc Wm ngoài khTi (. phía bOc khu vYc có 
giRi hPn tM 110o00’E "!n 112o00’E và phía nam tM 
108o00’E "!n 110o00’E) có gradien nhi2t theo ph�Tng 
ngang cao, trung bình là 0,06oC/km.  

Mùa hè, nhi2t "I trung bình n�Rc t�ng mit 
th��ng ít thay "Zi theo không gian, . mIt sS vùng 
bi/n g�n b� nhi2t "I mang tính chWt "�a "Ri "i/n 
hình, vùng bi/n Ninh Thu,n — Bình Thu,n t%n tPi 
mIt khu vYc n�Rc tr%i tM hoPt "Ing mPnh tM tháng 6 
"!n tháng 8 làm cho lRp "It bi!n nhi2t "I "vy sát lên 
b# mit. Trong th�i gian này thWy xuWt hi2n nhang 
khu vYc có tâm H0 <30 m và H0 >60 m xen k� nhau, 
"ây chính là tâm c(a các khu vYc n�Rc tr%i, n�Rc 
chìm — là nTi có "i#u ki2n thu,n l'i cho sY phát tri/n 
c(a sinh v,t. 
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STUDY ON THE STRUCTURE AND PROCESS OF WATER TEMPERATURE IN THE SOUTH EAST SEA STUDY ON THE STRUCTURE AND PROCESS OF WATER TEMPERATURE IN THE SOUTH EAST SEA STUDY ON THE STRUCTURE AND PROCESS OF WATER TEMPERATURE IN THE SOUTH EAST SEA STUDY ON THE STRUCTURE AND PROCESS OF WATER TEMPERATURE IN THE SOUTH EAST SEA 

AREA IN SERVICE OF FORECASTING FISHING GROUNDSAREA IN SERVICE OF FORECASTING FISHING GROUNDSAREA IN SERVICE OF FORECASTING FISHING GROUNDSAREA IN SERVICE OF FORECASTING FISHING GROUNDS    
Nguyen Van HuongNguyen Van HuongNguyen Van HuongNguyen Van Huong    

SummarySummarySummarySummary    
The South East is the fishing ground with the largest reserves of resources and exploitation in the sea of 
Vietnam. The study area is located in the sub-equatorial tropical monsoon region, the temperature structure 
in this sea area is characterized by two seasons.In winter, due to the strong activity of the northeast monsoon 
system, has pushed cold water (24.5 -27.5oC)from the north to the south and has created a coastal cold water 
area from the waters of Ninh Thuan to Ca Mau.During this time, the thickness of the homogeneous layer of 
temperature (H0) in the entire Ninh Thuan - Binh Thuan coastal zone is less than 30 m. In the offshore area, 
along the meridian from 109.0oE to 110.0oE in the North and 106.5oE to 108.5oE in the South of the study area, 
the H0 value is greater than 40m,maximum is 120 m. In summer, the average surface water temperature is 
less variable, during this time, in some coastal areas, the water temperature is typical of the temperate zone. 
In the waters of Ninh Thuan - Binh Thuan exist a strong upstream area from June to August, the center 
temperature down to below 25.0oC. During this time, the thermocline near the sea surface in Ninh Thuan - 
Binh Thuan and southeastern of Con Dao (mean value is 28.3 m and largest 60.0m) indicates that in these 
waters there is strong upwelling, the thermocline layer is pushed up near the surface of the sea. In addition, 
there are also areas with H0 <30 m and H0> 60 m intermittently. This is the center of the local upwelling and 
submerging areas, which are favorable conditions for the development of living organisms. 
Key words: Key words: Key words: Key words: South East, homogeneous layer thickness, thermocline, cold water stripe, upwelling zones.    
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'NG D1NG CÔNG NGH� VI7N THÁM VÀ GIS TRONG 
CÔNG TÁC D3 BÁO NG- TR-�NG KHAI THÁC CÁ NG8 

�/I D-	NG � VÙNG BI�N VI�T NAM 
NguyNguyNguyNguy����n Duy Thànhn Duy Thànhn Duy Thànhn Duy Thành1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n �n �n �n �ình Dình Dình Dình D�Tng�Tng�Tng�Tng2222, , , ,     
NguyNguyNguyNguy����n V�n H�n V�n H�n V�n H�n V�n H�RRRRngngngng1111    và Nguyvà Nguyvà Nguyvà Nguy����n Hoàn Minhn Hoàn Minhn Hoàn Minhn Hoàn Minh1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T T  T  T  T     
Cá ngM "Pi d�Tng (Thunnus albacores và Thunnus obesus) là "Si t�'ng khai thác chính c(a các ngh# khai 
thác xa b� và có giá tr� kinh t! cao [1], Hi2n nay, công ngh2 dY báo khai thác cá ngM ti!n thêm mIt b�Rc dài 
b`ng vi2c tri/n khai quy trình công ngh2 mRi theo h�Rng >ng dXng công ngh2 vi�n thám có xét mSi liên h2 
cá và môi tr��ng [2]. DY báo khai thác cá ngM "Pi d�Tng nh`m t�ng n�ng suWt khai thác "�'c xây dYng b`ng 
ph�Tng pháp phân tích không gian trong môi tr��ng GIS dYa trên các thông sS h*i d�Tng hKc thu "�'c tM t� 
li2u vi�n thám (nhi2t "I b# mit bi/n, màu bi/n). Mô hình dY báo "�'c xây dYng dYa vào mSi liên h2 giaa 
nhang da li2u này vRi "Si t�'ng cá ngM "Pi d�Tng. 
TTTTMMMM khóa khóa khóa khóa: Da li2u vi�n thám, dY báo ng� tr��ng khai thác,  cá ngM "Pi d�Tng. 

 
1. M� ��U3333 
Nhang n�m 1890 "ã có sS li2u thSng kê v# n�ng 

suWt khai thác cá ngM nh`m phXc vX cho vi2c dY báo 
ng� tr��ng [3]. TM n�m 1937 bi/u "% h*i d�Tng hKc 
c(a Nh,t B*n "ã th/ hi2n mSi quan h2 giaa nhi2t "I 
b# mit bi/n ("��ng "�ng nhi2t), "I min c(a bi/n 
("��ng "�ng min) vRi t,p quán, phân bS c(a cá ngM 
"Pi d�Tng [4]. Công ngh2 vi�n thám có �u "i/m nZi 
b,t là có th/ cung cWp sS li2u h*i d�Tng hKc hàng 
ngày, th,m chí hàng gi� cho toàn bI nhang vùng 
bi/n rIng lRn. Kênh h%ng ngoPi c(a bI c*m AVHRR 
trên v2 tinh NOAA sS 9 c(a M� "ã "�'c sk dXng "/ 
xây dYng b*n "% nhi2t "I n�Rc bi/n "/ phXc vX cho 
công tác dY báo ng� tr��ng trong "ó có cá ngM "Pi 
d�Tng [5]. Da li2u "�u vào cho h2 thSng dY báo ng� 
tr��ng c(a Nh,t B*n phát tri/n b.i tr��ng �Pi hKc 
Kyusyu bao g%m: "i#u ki2n khí quy/n, nhi2t "I b# 
mit n�Rc bi/n, "I cao mYc n�Rc bi/n, "I min c(a 
n�Rc bi/n và da li2u thSng kê tM các tàu "ánh cá [6]. 
H2 thSng FRA-JCOPE sk dXng nghi2m "/ nghiên 
c>u thông tin "I cao mYc n�Rc bi/n, nhi2t "I b# mit 
bi/n (tM t� li2u vi�n thám) dY báo ng� tr��ng cho 
mIt sS loài, trong "ó có khu vYc sinh s*n c(a cá ngM 
vây xanh Thái Bình D�Tng [4]. �y ban quSc gia v# 
Khí quy/n và �Pi D�Tng (NOAA) "�'c thYc hi2n 
n�m 1981 b.i James và Squire [7] sk dXng *nh máy 
bay trong nghiên c>u này, "ánh giá mSi quan h2 giaa 
n�ng suWt "ánh bOt cá ngM . bi/n California vRi nhi2t 
"I b# mit bi/n ("��ng "�ng nhi2t) thu "�'c tM bI 
c*m h%ng ngoPi nhi2t "it trên máy bay. NOAA hU 

                                                 
1 

Viện Nghiên cứu Hải sản 
2
 Viện Địa lý 

tr' mIt mô hình máy tính phát tri/n b.i tr��ng �Pi 
hKc Oregon State "/ dY báo ng� tr��ng cá ngM cho 
khu vYc Thái Bình D�Tng, b� Tây c(a n�Rc M� [8]. 
H2 thSng này cung cWp thông tin v# dY báo ng� 
tr��ng cá ngM online cho 24 gi�, 48 gi�, 3 ngày và 8 
ngày [9][10]. 

2. TÀI LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. D2.1. D2.1. D2.1. Da li2u v# ngu%n l'i ngh# khai thác cá ngM a li2u v# ngu%n l'i ngh# khai thác cá ngM a li2u v# ngu%n l'i ngh# khai thác cá ngM a li2u v# ngu%n l'i ngh# khai thác cá ngM 

""""Pi d�TngPi d�TngPi d�TngPi d�Tng    
Da li2u ngh# cá "�'c thu th,p tM các chuy!n 

"i#u tra kh*o sát, giám sát và ch�Tng trình thu sZ 
nh,t ký khai thác, thYc hi2n "Si vRi các ngh# câu, rê, 
vây. Bên cPnh "ó hi2n tPi cT s. da li2u ngh# cá còn 
c,p nh,t thêm ngu%n sS li2u tM �y ban ngh# cá 
Trung và Tây Thái Bình D�Tng (WCPFC) tM n�m 
2010 "!n 2013, ngu%n sS li2u thu th,p hàng ngày tM 
các "Ii t�u câu cá ngM "Pi d�Tng . các c*ng cá, b!n 
cá tPi các t�nh Qu*ng Ngãi, Bình ��nh, Phú Yên, 
Khánh Hòa. Ngoài ra còn sk dXng ngu%n sS li2u sZ 
nh,t kí khai thác "i2n tk tM h2 thSng VMS c(a dY án 
Movimar các thông tin v# thành ph�n loài, s*n l�'ng, 
v� trí "ánh bOt c(a tàu thuy#n giai "oPn 2012-2015. 

2.2. D2.2. D2.2. D2.2. Da li2u vi�n thám bi/na li2u vi�n thám bi/na li2u vi�n thám bi/na li2u vi�n thám bi/n    
Các da li2u h*i d�Tng hKc nh� nhi2t "I b# mit 

n�Rc bi/n, chl_a "�'c thu th,p tM *nh MODIS là bI 
c*m vi�n thám ch( y!u c(a 02 v2 tinh Terra và Aqua. 
�I phân gi*i phZ khá cao vRi 36 kênh phZ làm t�ng 
tính >ng dXng c(a MODIS trong h�u h!t các nghiên 
c>u hi2n nay vRi t�m ph( rIng, th�i gian quan trOc 
liên tXc. �%ng th�i, bZ sung ngu%n dY li2u tM dY án 
h2 thSng quan sát tàu cá, ng� tr��ng, ngu%n l'i h*i 
s*n b`ng công ngh2 v2 tinh (vi!t tOt là DY án 
Movimar).  
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BBBB****ng 1ng 1ng 1ng 1....    SSSSSSSS li li li li2222u cá ngu cá ngu cá ngu cá ngMMMM " " " "PPPPi d�Tng giai "oi d�Tng giai "oi d�Tng giai "oi d�Tng giai "oPPPPn 2000 n 2000 n 2000 n 2000 ———— 2015 t 2015 t 2015 t 2015 tPPPPi vùng bii vùng bii vùng bii vùng bi////n Vin Vin Vin Vi2222t Namt Namt Namt Nam    
ThángThángThángTháng    N�mN�mN�mN�m    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    
TTTTZZZZngngngng    

Cá ngCá ngCá ngCá ngMMMM vây vàng vây vàng vây vàng vây vàng    
1996      1   1 3   5 
1997      4       4 
1999    6 18 2       26 
2000    60 21   1 53 21   156 
2001    39 12 6   124 59 1 1 242 
2002   29 32 5  13 18 57 128 3  285 
2003   37 16 26  11 19 42 15   166 
2004     29 1       30 
2005   9 26  14 4      53 
2006    3 11 5 4 2     25 
2007    1 4 2 4 3 19 5 7 5 50 
2008  2 60 10 20 76 277 494 354 146 19 947 2405 
2009 503 841 866 805 293 384 1225 1104 401 53 1 3 6479 
2010 679 73 48 5     25 248 791 4405 6274 
2011 6247 6427 7170 4312 187  32 111 4 4  393 24887 

2012 284 1775 1544 669 258 1230 1609 325 4170 2714 905 1387 16870 

2013 8  3 293 3006 3100 3937 1973     12320 

2014           4  4 
Cá ngCá ngCá ngCá ngMMMM m m m mOOOOt tot tot tot to    

M�t 
to 

             

1996      1   1 3   5 
1997      4       4 
1999    6 18 2       26 
2000    60 21   1 53 21   156 
2001    39 12 6   124 59 1 1 242 
2002   29 32 5  13 18 57 128 3  285 
2003   37 16 26  11 19 42 15   166 
2004     29 1       30 
2005   9 26  14 4      53 
2006    3 11 5 4 2     25 
2007    1 4 2 4 3 19 5 7 5 50 
2008  2 60 10 20 76 277 494 354 146 19 947 2405 
2009 503 841 866 805 293 384 1225 1104 401 53 1 3 6479 
2010 679 73 48 5     25 248 791 4405 6274 
2011 6247 6427 7170 4312 187  32 111 4 4  393 24887 

2012 284 1775 1544 669 258 1230 1609 325 4170 2714 905 1387 16870 

2013 8  3 293 3006 3100 3937 1973     12320 
2014           4  4 
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2.3. Ph�Tng pháp tính toán2.3. Ph�Tng pháp tính toán2.3. Ph�Tng pháp tính toán2.3. Ph�Tng pháp tính toán    
2.3.1 Ph�Tng pháp tính nhi2t b# mit 
Sk dXng kênh 31 có b�Rc sóng 10.780-11.280 µm 

và 32 có b�Rc sóng 11.770-12.270 µm. 
Sk dXng ph�n m#m ENVI "/ tính toán nhi2t "I 

T=  

Trong "ó:T là nhi2t "I hi2u qu* trên v2 tinh và 
Lλ là giá tr� b>c xP phZ (W/m2.sr.µm). 

2.3.2. Ph�Tng pháp tính chlorophyll a 
Có t�Tng quan mPnh m� giaa h2 sS logarit c(a 

chlorophyll vRi logarit c(a t� sS 2 kênh *nh là 
Blue/Red. 

Log(chl-a) = -9,5126+12,8315*(logTM1/logTM3) 

2.3.3. Ph�Tng pháp phân tích không gian trên cT s. ph�n m#m arcgis 
    

    

 

Hình 1. Mô phHình 1. Mô phHình 1. Mô phHình 1. Mô phoooong ph�Tng pháp phân tích dng ph�Tng pháp phân tích dng ph�Tng pháp phân tích dng ph�Tng pháp phân tích daaaa li li li li2222u phân tích không gianu phân tích không gianu phân tích không gianu phân tích không gian    
3. K�T QU� NGHIÊN C�U 
3.1. B3.1. B3.1. B3.1. B*ng da li2u nhi2t "I b# mit bi/n và Chlorophyll a theo tháng (H*ng da li2u nhi2t "I b# mit bi/n và Chlorophyll a theo tháng (H*ng da li2u nhi2t "I b# mit bi/n và Chlorophyll a theo tháng (H*ng da li2u nhi2t "I b# mit bi/n và Chlorophyll a theo tháng (Hình 2, 3) ình 2, 3) ình 2, 3) ình 2, 3)     

 
 
 

 
Hình 2. NhiHình 2. NhiHình 2. NhiHình 2. Nhi2t "I b# mit n�Rc bi/2t "I b# mit n�Rc bi/2t "I b# mit n�Rc bi/2t "I b# mit n�Rc bi/n tháng 5 n�m n tháng 5 n�m n tháng 5 n�m n tháng 5 n�m 

2017 (2017 (2017 (2017 (0000C)C)C)C)    
Hình 3. Hình 3. Hình 3. Hình 3. �nh chlrophyll a tháng 6 n�m 2016�nh chlrophyll a tháng 6 n�m 2016�nh chlrophyll a tháng 6 n�m 2016�nh chlrophyll a tháng 6 n�m 2016    

Han và Jordan (2005) 

Da li2u "�u vào (SST, Chl a) 
tM vi�n thám 

Phân tích không gian (da 
li2u vi�n thám vRi da li2u cá) 

B*n dY báo cá ngM "Pi d�Tng 
(vùng ti#m n�ng) 
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3.2. B3.2. B3.2. B3.2. B*n "% dY báo ng� tr��ng khai thác ti#m n�ng *n "% dY báo ng� tr��ng khai thác ti#m n�ng *n "% dY báo ng� tr��ng khai thác ti#m n�ng *n "% dY báo ng� tr��ng khai thác ti#m n�ng     
    

    

    

    
Hình 4. BHình 4. BHình 4. BHình 4. B****n "n "n "n "%%%% d d d dYYYY báo ng� tr� báo ng� tr� báo ng� tr� báo ng� tr�����ng khai thác cá ng khai thác cá ng khai thác cá ng khai thác cá 

ngngngngMMMM m m m mOOOOt to ngày 27/12/2016t to ngày 27/12/2016t to ngày 27/12/2016t to ngày 27/12/2016    
Hình 5. BHình 5. BHình 5. BHình 5. B****n "n "n "n "%%%% d d d dYYYY báo ng� tr� báo ng� tr� báo ng� tr� báo ng� tr�����ng khai thác cá ng khai thác cá ng khai thác cá ng khai thác cá 

ngngngngMMMM vây vàng vây vàng vây vàng vây vàng ngày 14/11/2016 ngày 14/11/2016 ngày 14/11/2016 ngày 14/11/2016    
4. TH�O LU N 
Công tác dY báo ng� tr��ng khai thác theo "Si 

t�'ng cá ngM "Pi d�Tng c�n "�'c phát tri/n v# mit 
công ngh2 trong "ó công ngh2 vi�n thám có ý nghda 
h!t s>c quan trKng vì m>c "I bao ph( không gian 
rIng lRn, tính liên tXc và tính "%ng bI c(a da li2u. 
Bài vi!t này >ng dXng da li2u thu th,p tM *nh vi�n 
thám MODIS vRi hai thông sS cT b*n là SST và Chl-a 
"/ làm "�u vào cho mô hình phân tích không gian và 
xây dYng dY báo ngM tr��ng cá ngM "Pi d�Tng vRi 
thông sS h*i d�Tng hKc cT b*n (SST, Chla) "ã cho 
thWy hi2u qu* c(a vi2c >ng dXng công ngh2 vi�n 
thám và GIS. Tuy nhiên, m>c "I chính xác c(a b*n 
dY báo còn "ang ti!p tXc "�'c ki/m ch>ng "ánh giá 
tr�Rc khi có th/ tri/n khai rIng vào thYc ti�n s*n 
xuWt. 
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APPLYING REMOTE SENSING AND GIS FOR THE OCEANIC TUNA FISHING GROUAPPLYING REMOTE SENSING AND GIS FOR THE OCEANIC TUNA FISHING GROUAPPLYING REMOTE SENSING AND GIS FOR THE OCEANIC TUNA FISHING GROUAPPLYING REMOTE SENSING AND GIS FOR THE OCEANIC TUNA FISHING GROUND FORECAST IN ND FORECAST IN ND FORECAST IN ND FORECAST IN 

VIETNAMESE SEAWATERVIETNAMESE SEAWATERVIETNAMESE SEAWATERVIETNAMESE SEAWATER    
Nguyen Duy Thanh, Nguyen Dinh DuongNguyen Duy Thanh, Nguyen Dinh DuongNguyen Duy Thanh, Nguyen Dinh DuongNguyen Duy Thanh, Nguyen Dinh Duong,  

Nguyen Van Huong and Nguyen Hoang MinhNguyen Van Huong and Nguyen Hoang MinhNguyen Van Huong and Nguyen Hoang MinhNguyen Van Huong and Nguyen Hoang Minh
SummarySummarySummarySummary    

Oceanic tuna (Thunnus albacares and Thunnus obesus) is main species with its high worth from offshore 
gears. Currently, fishing ground for tuna fish is being approched by using remote sensing data and GIS 
technology in the related between marine environment factors and tuna fish is considered. Fishing ground 
for tuna fish forecasting is to aim in order to improve CPUE (catch per unit effort) based on the method of 
processing spatial analysis in the GIS softwares with the datum collected satellite data (SST, sea color). The 
fishing ground model is being built based on the related to oceanographic data with tuna species. 
KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: Remote sensing data, fishing ground for tuna fish forecasting,  oceanic tuna. 
 
Ng�Ng�Ng�Ng�����i phi phi phi ph****n bin bin bin bi2222n: PGS.TS Trn: PGS.TS Trn: PGS.TS Trn: PGS.TS Tr����nh Ngnh Ngnh Ngnh NgKKKKc Tuc Tuc Tuc TuWWWWnnnn    
Ngày nhNgày nhNgày nhNgày nh,,,,n bài: 23n bài: 23n bài: 23n bài: 23/10/2017/10/2017/10/2017/10/2017    
Ngày thông qua phNgày thông qua phNgày thông qua phNgày thông qua ph****n bin bin bin bi2222n: 24n: 24n: 24n: 24/11/2017/11/2017/11/2017/11/2017    
Ngày duyNgày duyNgày duyNgày duy2222t "�ng: 1t "�ng: 1t "�ng: 1t "�ng: 1/12/2017/12/2017/12/2017/12/2017    
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NGHIÊN C'U D3 BÁO NG- TR-�NG KHAI THÁC CÁ NG8 
V9N H/N NG:N � VÙNG BI�N VI�T NAM N!M 2016 

NguyNguyNguyNguy�n V�n H�Rng�n V�n H�Rng�n V�n H�Rng�n V�n H�Rng1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy�n Hoàng Minh�n Hoàng Minh�n Hoàng Minh�n Hoàng Minh1111,,,,    
 Bùi Thanh Hùng Bùi Thanh Hùng Bùi Thanh Hùng Bùi Thanh Hùng1111,Tr,Tr,Tr,Tr�n V�n VX�n V�n VX�n V�n VX�n V�n VX1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T T T T T    
Cá ngM v`n (Katsuwonus pelamis) thuIc hK cá Thu NgM (Scombridae) là mIt trong nhang loài cá rWt có giá 
tr� kinh t! . Vi2t Nam và trên th! giRi. Chúng là "Si t�'ng khai thác chính c(a các ngh# l�Ri rê và l�Ri vây tPi 
vùng bi/n xa b� Trung bI và �ông Nam bI và "ây "ang là "Si t�'ng khai thác rWt có ti#m n�ng "/ phát tri/n 
ngh# cá xa b� c(a Vi2t Nam. Quy trình công ngh2 dY báo ng� tr��ng khai thác ngu%n l'i cá ngM "Pi d�Tng 
trên vùng bi/n Vi2t Nam do "# tài mã sS KC.09.18 /11-15 thuIc Ch�Tng trình KC.09/11-15 dYa trên mSi quan 
h2 mang tính quy lu,t giaa ng� tr��ng và các "i#u ki2n môi tr��ng "ã "�'c "ánh giá rWt cao và có th/ áp 
dXng dY báo cho "Si t�'ng cá ngM v`n. K!t qu* tính toán t�Tng quan giaa n�ng suWt khai thác cá ngM v`n vRi 
các y!u tS môi tr��ng cho 12 tháng trong n�m 2016 cho h2 sS t�Tng quan bIi (R) n`m trong kho*ng 0,39-
0,91. K!t qu* này csng "( ý nghda thSng kê "/ có th/ sk dXng ph�Tng trình h%i quy "a bi!n giaa n�ng suWt 
khai thác cá ngM v`n vRi các y!u tS môi tr��ng tMng tháng "/ dY báo. Trên c. s. "ó "ã xây dYng "�'c 12 b*n 
dY báo thk nghi2m cho tMng tháng trong n�m 2016. Trong "ó, ng� tr��ng khai thác cá ngM v`n trong vX cá 
BOc (tháng 1-3 và 10 - 12) t,p trung ch( y!u . vùng bi/n �ông Nam bI "ic bi2t tPi vùng bi/n Nam Côn STn. 
Trong vX cá Nam ng� tr��ng khai thác cá ngM v`n "�'c m. rIng ra khu vYc vùng bi/n mi#n Trung và csng 
bao chùm c* ph�n xa b� thuIc vùng bi/n �ông Nam bI.    
TTTTM khóa:M khóa:M khóa:M khóa: Cá ngM v`n, dY báo ng� tr��ng,  �ông Nam bI. 

 
1. M� ��U4444    
Cá ngM v`n (Katsuwonus pelamis) thuIc hK cá 

Thu NgM (Scombridae), là mIt trong nhang loài cá 
ngM rWt có giá tr� kinh t!. Theo sS li2u thSng kê 
c(a FAO, 1995, tZng s*n l�'ng khai thác cá ngM 
nói chung c(a 80 n�Rc trên th! giRi "Pt kho*ng 4 
tri2u tWn/n�m, trong "ó s*n l�'ng khai thác cá ngM 
v`n chi!m kho*ng 50% tZng s*n l�'ng, ti!p "!n cá 
ngM vây vàng (Thunnus albacares) - 30%, cá ngM 
mOt to (Thunnus obesus) - 10% và cá ngM vây xanh 
(Thunnus thynnus) - 5%, còn lPi các loPi cá ngM 
khác 5%.  

� Vi2t Nam, cá ngM v`n là "Si t�'ng khai thác 
chính c(a các ngh# l�Ri rê và l�Ri vây tPi vùng bi/n 
xa b� Trung bI và �ông Nam bI. V�Tn khTi khai 
thác xa b� "ã và "ang "�'c sY khuy!n khích, "�u t� 
c(a nhà n�Rc và hi2n "ã tr. thành các hoPt "Ing phZ 
bi!n c(a ng� dân và các doanh nghi2p (ngu%n). Mic 
dù "ã có "�'c v� trí nhWt "�nh trong cT cWu ngành 
ngh# khai thác bi/n, song hoPt "Ing khai thác xa b� 
cho "!n nay vpn ch( y!u dYa trên kinh nghi2m c(a 
ng� dân nên s*n l�'ng khai thác không Zn "�nh, "�u 
t� cho s*n xuWt kém hi2u qu*. �i#u này kh�ng "�nh 
r`ng, khai thác bi/n nói chung và khai thác xa b� nói 
riêng không ch� "òi hoi v# "�u t� trang thi!t b� k� 
thu,t, lYc l�'ng lao "Ing và n�ng lYc qu*n lý phù 

                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản 

h'p mà còn rWt c�n sY "óng góp c(a khoa hKc ngh# 
cá, trong "ó dY báo ng� tr��ng khai thác là mIt yêu 
c�u cWp thi!t.  

Cho "!n nay, vi2c xây dYng mô hình, quy trình 
dY báo ng� tr��ng khai thác riêng cho tMng "Si 
t�'ng nói chung và cho "Si t�'ng cá ngM v`n nói 
riêng . Vi2t Nam còn rWt hPn ch!. Tuy v,y, trong 
n�m 2015, quy trình công ngh2 dY báo ng� tr��ng 
phXc vX khai thác ngu%n l'i cá ngM "Pi d�Tng trên 
vùng bi/n Vi2t Nam do "# tài mã sS KC.09.18 /11-15 
thuIc Ch�Tng trình KC.09/11-15 "ã "�'c "ánh giá 
rWt cao vRi "I chính xác "Pt trên 65% và "ây csng là 
mô hình dY báo m. có th/ áp dXng cho các "Si t�'ng 
khác nhau, phPm vi khác nhau. Do v,y, "ã mPnh dPn 
áp dXng quy trình công ngh2 này vào xây dYng dY 
báo thk nghi2m ng� tr��ng khai thác hPn ngOn 
(tháng) cho cá ngM v`n, "ây có th/ coi là b�Rc kh.i 
"�u c(a vi2c chuy/n "Zi tM dY báo theo ngh# sang dY 
báo cho các "Si t�'ng khai thác . bi/n Vi2t Nam. 

2. PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2222.1. Ngu.1. Ngu.1. Ngu.1. Ngu%n sS li2u%n sS li2u%n sS li2u%n sS li2u    
- Da li2u ngh# cá "�'c sk dXng trong bài vi!t là 

n�ng suWt khai thác cá ngM v`n c(a ngh#  rê (CPUE-
kg/km l�Ri) "�'c lWy tM cT s. da li2u (CSDL) ngh# 
cá - "ây là CSDL t,p h'p "�'c da li2u các chuy!n 
kh*o sát, giám sát, ch�Tng trình thu sZ nh,t ký khai 
thác c(a ngh# câu, rê, vây và chXp mYc . toàn bI 
vùng bi/n Vi2t Nam tM n�m 2000 "!n nay. 
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- Da li2u h*i d�Tng "�'c lWy tM cT s. da li2u h*i 
d�Tng hKc — "ây là CSLD tZng h'p các da li2u v# các 
y!u tS khí t�'ng thu� v�n h*i d�Tng (gió, nhi2t "I 
n�Rc bi/n, "I muSi, dòng ch*y…), "Ing - thYc v,t 
phù du và chlorophyll-a c(a các ch�Tng trình, "# tài 
dY án tM n�m 1961 "!n nay. Ngoài ra, còn tham kh*o, 
bZ sung ngu%n da li2u có uy tín nh� CSDL bi/n 
(World Ocean Database -WOA) [10] và ngu%n da 
li2u vi�n thám trong CSLD thuIc dY án Movimar. 

2222.2. Ph�Tng pháp tính c.2. Ph�Tng pháp tính c.2. Ph�Tng pháp tính c.2. Ph�Tng pháp tính cWu trúc h*i Wu trúc h*i Wu trúc h*i Wu trúc h*i d�Tngd�Tngd�Tngd�Tng    

Các cWu trúc nhi2t "I "�'c tính toán b`ng các 
ph�Tng pháp thông dXng trong h*i d�Tng hKc [3] tM 
bI sS li2u nhi2t "I trích rút ra tM cT s. da li2u h*i 
d�Tng hKc nh� sau:  

- �I sâu lRp "%ng nhWt t�ng mit (L�NTM),  

GradienT = DT/ Dz (1) 

Trong "ó GradienT bi!n "Zi nhi2t "I theo "I 
sâu (oC/m), T: nhi2t "I n�Rc bi/n (oC), Z "I sâu (m) 

�I dày lRp "%ng nhWt t�ng mit H1 áp dXng theo 
quy �Rc: GradienT ≤±0,05oC/m và bi!n "Zi nhi2t "I 
n�Rc bi/n trong toàn bI L�NTM nho hTn 0,2oC "Si 
vRi các trPm nông ven b� ("I sâu ≤ 35m), nho hTn 
0,5oC "Si vRi các trPm ngoài khTi ("I sâu>35m)  

- LRp "It bi!n nhi2t "I n�Rc bi/n: Nhi2t "I n�Rc 
bi/n "�'c "o theo t�ng, phân bS th�ng ">ng "�'c 
phân loPi thành các ki/u "ic tr�ng và t�ng "It bi!n 
nhi2t "I n�Rc bi/n th��ng "�'c xác "�nh theo tiêu 
chí c(a Egorop nh� sau: 

�I dày lRp "%ng nhWt trên "�'c xác "�nh theo 
gradien nhi2t "I theo "I sâu vRi tiêu chí Gradien:
    T= �T/�Z ≤ 0,05oC/m. 

LRp "It bi!n nhi2t "I "�'c xác "�nh theo gradien 
nhi2t "I theo "I sâu vRi tiêu chí Gradien:  
    T= �T/�Z > 0,05oC/m. 

- D� th��ng nhi2t "I n�Rc bi/n t�ng mit: 

                             Anoma (x,y)= T(x,y) — T(x,y) 

Trong "ó:             Anoma(x,y): D� th��ng nhi2t "I tPi 
ô có toP "I x, y 

                             T(x,y): Nhi2t "I trung bình tháng 
nhi#u n�m tPi ô l�Ri tính 

                             T(x,y) : Nhi2t "I trung bình nhi#u 
n�m tPi "i/m l�Ri tinh 

2222.3. Ph�Tng pháp x.3. Ph�Tng pháp x.3. Ph�Tng pháp x.3. Ph�Tng pháp xây dây dây dây dYng dY báo cá ngM v`n Yng dY báo cá ngM v`n Yng dY báo cá ngM v`n Yng dY báo cá ngM v`n 
hhhhPn tháng Pn tháng Pn tháng Pn tháng     

�ng dXng mô hình và quy trình công ngh2 dY 
báo hPn ngOn c(a "# tài KC 09.18/11-15 (�oàn BI, 
2015) "/ xây dYng dY báo ng� tr��ng khai thác cá 
ngM v`n hPn tháng. Mô hình và quy trình này có th/ 
tóm tOt nh� sau:  

- Ph�Tng pháp thMa nh,n nguyên lý giaa ng� 
tr��ng và các "i#u ki2n môi tr��ng (. "ây là cWu trúc 
h*i d�Tng) có t%n tPi mSi quan h2 mang tính quy 
lu,t, trong "ó các "ic tr�ng cWu trúc th�ng ">ng và 
n`m ngang c(a tr��ng nhi2t bi/n và ngu%n th>c �n 
có vai trò quan trKng nhWt *nh h�.ng trYc ti!p "!n 
t,p tính c(a nhang "Si t�'ng cá khai thác [1, 6, 8, 9]. 

- ThYc chWt các "ic tr�ng cWu trúc nhi2t bi/n nêu 
trên là h,u qu* tác "Ing tZng h'p c(a các quá trình 
khí t�'ng, th(y v�n bi/n . mKi quy mô, do "ó mSi 
quan h2 “cá - nhi2t bi/n và th>c �n” csng ph*n ánh 
"�'c h�u h!t các mSi quan h2 “cá - môi tr��ng”.  

- Mô hình này dYa trên cT s. phân tích t�Tng 
quan "a bi!n giaa n�ng suWt khai thác theo ngh# 
(CPUE) — mIt "ic tr�ng "�nh l�'ng cT b*n c(a ng� 
tr��ng — vRi các "ic tr�ng cWu trúc vMa và nho c(a 
các y!u tS môi tr��ng bi/n cT b*n. Ph�Tng pháp 
phân tích t�Tng quan nhi#u bi!n là công cX hi2u qu* 
"�'c sk dXng "/ "ánh giá "�nh l�'ng mSi quan h2 
này, tM "ó xây dYng "�'c các dY báo ng� tr��ng khi 
có "�'c các dY báo ng� tr��ng. Ph�Tng trình h%i 
quy có dPng: 

 
Trong "ó:  Y- Bi!n phX thuIc (CPUE cá ngM 

v`n);  

Xi (i=1..n) — Các bi!n "Ic l,p, bao g%m n các "ic 
tr�ng cWu trúc nhi2t bi/n và n�ng suWt sinh hKc b,c 
thWp (b*ng 1);  

A0 và Ai - Các h2 sS h%i quy ("�'c tính theo 
ph�Tng pháp bình ph�Tng nho nhWt vRi vi2c sk dXng 
thu,t toán khk "uZi Gauss "/ gi*i h2 ph�Tng trình 
"Pi sS tuy!n tính (PhPm V�n HuWn, 2010). 

- Trên cT s. ph�Tng trình h%i quy "ã thi!t l,p và 
các dY báo cWu trúc nhi2t bi/n và n�ng suWt sinh hKc 
b,c thWp theo quy mô tháng, chúng ta s� dY báo 
"�'c CPUE cá ngM v`n t�Tng >ng. 

CX th/, quy trình dY báo ng� tr��ng hPn tháng 
"�'c th/ hi2n chi ti!t trong hình 1. 
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BBBB****ng ng ng ng 1111. Danh m. Danh m. Danh m. Danh mXXXXc các yc các yc các yc các y!!!!u tu tu tu tSSSS môi tr� môi tr� môi tr� môi tr�����ng trong ph�Tng trng trong ph�Tng trng trong ph�Tng trng trong ph�Tng trình tính toán tình tính toán tình tính toán tình tính toán t����Tng quan "a biTng quan "a biTng quan "a biTng quan "a bi!!!!n vn vn vn vRRRRi n�ng sui n�ng sui n�ng sui n�ng suWWWWt t t t     
khai thác cá ngkhai thác cá ngkhai thác cá ngkhai thác cá ngMMMM v v v v`̀̀̀nnnn    

TTTTTTTT    Ký hiKý hiKý hiKý hi2222uuuu    �Tn v�Tn v�Tn v�Tn v���� "o "o "o "o    Các yCác yCác yCác y!!!!u tu tu tu tSSSS    
      1. Các y      1. Các y      1. Các y      1. Các y!u tS cWu trúc nhi2t bi/n!u tS cWu trúc nhi2t bi/n!u tS cWu trúc nhi2t bi/n!u tS cWu trúc nhi2t bi/n    

1 T0 OC Nhi2t "I n�Rc bi/n b# mit 
2 Ano OC D� th��ng nhi2t "I n�Rc bi/n b# mit 
3 H0 m �I dày lRp tYa "%ng nhWt trên 
4 T1 OC Nhi2t "I biên d�Ri lRp "It bi!n 
5 H1 m �I sâu biên d�Ri lRp "It bi!n 
6 H0H1 m �I dày lRp "It bi!n 
7 Grad OC/m Gradien trung bình c(a nhi2t "I trong lRp "It bi!n 
8 H15 m �I sâu mit "�ng nhi2t 15 OC 
9 H20 m �I sâu mit "�ng nhi2t 20 OC 
10 H24 m �I sâu mit "�ng nhi2t 24 OC 
11 H1520 m Kho*ng cách 2 mit "�ng nhi2t 15-20OC 
12 H2024 m Kho*ng cách 2 mit "�ng nhi2t 20-24OC 

     2. Các y     2. Các y     2. Các y     2. Các y!u tS n�ng suWt sinh hKc b,c thWp!u tS n�ng suWt sinh hKc b,c thWp!u tS n�ng suWt sinh hKc b,c thWp!u tS n�ng suWt sinh hKc b,c thWp    
13 TV mg-t�Ti/m3 Sinh khSi thYc v,t nZi trung bình trong lRp quang h'p 
14 DV mg-t�Ti/m3 Sinh khSi "Ing v,t nZi trung bình trong lRp quang h'p 
15 ToTV g-t�Ti/m2 TZng sinh khSi thYc v,t nZi trong cIt n�Rc thi!t di2n 1m2 lRp quang h'p 
16 ToDV g-t�Ti/m2 TZng sinh khSi "Ing v,t nZi trong cIt n�Rc nh� trên 
17 NNSC Mg C/m3/ngày N�ng suWt sT cWp trung bình trong lRp quang h'p 
18 NSTC Mg C/m3/ngày N�ng suWt th> cWp trung bình trong lRp quang h'p 
19 ToNSC G C/m2/ngày TZng n�ng suWt sT cWp trong cIt n�Rc nh� trên 
20 ToNTC G C/m2/ngày TZng n�ng suWt th> cWp trong cIt n�Rc nh� trên 

     3. Gradien nhi     3. Gradien nhi     3. Gradien nhi     3. Gradien nhi2t theo ph�Tng ngang2t theo ph�Tng ngang2t theo ph�Tng ngang2t theo ph�Tng ngang    
21 Grad0 OC/10 km Gradien cYc "Pi theo ph�Tng ngang nhi2t b# mit 
22 Grad25 OC/10 km Gradien cYc "Pi theo ph�Tng ngang nhi2t t�ng 25 m 
23 Grad50 OC/10 km Gradien cYc "Pi theo ph�Tng ngang nhi2t t�ng 50 m 
24 Grad75 OC/10 km Gradien cYc "Pi theo ph�Tng ngang nhi2t t�ng 75 m 
25 Grad100 OC/10 km Gradien cYc "Pi theo ph�Tng ngang nhi2t t�ng 100 m 
26 Grad150 OC/10 km Gradien cYc "Pi theo ph�Tng ngang nhi2t t�ng 150 m 

2222.4. Chia c.4. Chia c.4. Chia c.4. Chia cWp CPUE dY báoWp CPUE dY báoWp CPUE dY báoWp CPUE dY báo    

C�n c> vào phZ phân bS giá tr� CPUE c(a cá ngM 
v`n thu th,p "�'c ti!n hành chia cWp CPUE cá ngM 
v`n vRi các tiêu chí nh� sau: 

- Chia theo dY báo c(a ngh# rê nh� hi2n nay, vì 
t� l2 s*n l�'ng cá ngM v`n th��ng chi!m trên 40% 
trong tZng s*n l�'ng khai thác mUi mj c(a ngh# rê 
(Nguy�n Vi!t Nghda, 2015). 

- Giá tr� sai sS cho phép c(a các ph�Tng trình h%i 
quy giaa các y!u tS h*i d�Tng và s*n l�'ng khai thác 
cá ngM v`n. 

- PhZ phân bS giá tr� CPUE trong cT s. da li2u 
(B*ng 2). 

BBBB****ng ng ng ng 2222. Ph. Ph. Ph. PhZZZZ phân b phân b phân b phân bSSSS giá tr giá tr giá tr giá tr���� CPUE cá ng CPUE cá ng CPUE cá ng CPUE cá ngMMMM v v v v`̀̀̀n cn cn cn c((((a a a a 
nghnghnghngh#### l� l� l� l�RRRRi rê trong CSDL nghi rê trong CSDL nghi rê trong CSDL nghi rê trong CSDL ngh#### cá cá cá cá    

CPUE SS mj T� l2 % 
<10 5.842 38,76 

10-20 2.666 17,69 
20-40 2.636 17,49 
40-60 1.498 9,94 
60-80 1.203 7,98 
>80 1.227 8,14 

TZng 15.072 100,00 
(Ngu%n: "# tài KC 09.18/11-15) 

C�n c> vào 03 tiêu chí nêu trên, chúng tôi chia 
cWp CPUE dY báo cho cá ngM v`n theo các m>c sau: 
i) m>c trung bình (20 — 70 kg/km l�Ri); ii) m>c cao 
(> 70 kg/km l�Ri). 
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Cơ sở dữ liệu  
Hải dương học  

thường xuyên cập nhật 

26 yếu tố môi 
trường TB tháng 
mm (nhiều năm) 

Cơ sở dữ liệu 
Nghề cá xa bờ  

thường xuyên cập nhật 

CPUE theo  nghề 
TB tháng mm 
(nhiều năm) 

Số liệu kiểm tra  
dự báo ngư trường 

(CPUE cập nhật trung 
bình tháng mm năm yy)  

Phương trình hồi quy giữa CPUE với  
26 yếu tố môi trường biển tháng mm 

Kết quả từ các mô hình       
dự báo (phân tích) trường  

3D nhiệt biển  
trung bình tháng mm năm yy 

Số liệu đầu vào  
dự báo ngư trường 

(26 yếu tố môi trường biển  
trung bình tháng mm năm yy)  

Kết quả dự báo ngư trường (CPUE)  
và kiểm tra (dưới dạng các file số) 

tháng mm năm yyyy 

Bước 1.1 Bước 1.2 

Bước 2 

Bước 3.1 Bước 3.2 

Bước 5 

CẬP NHẬT DỮ LIỆU 

Fore&Chec 

T-Struct Cpue T-Struct 

Mra 

MapinFo 

Ghi chú: Các khối hình vuông là số liệu (kết quả) vào/ra;Các khối hình tròn là công cụ 

Bước 1 

 
Bước 2 

Bước 3 

 
Bước 4 

Bản đồ dự báo ngư trường  

theo nghề trung bình tháng mm năm yy  

Biên tập bản tin, thẩm định và phát báo  
 

Thiết lập file “thamso” điều khiển và  
chỉ định tên các file số liệu, file kết quả 

 
Hình Hình Hình Hình 1111. Mô t. Mô t. Mô t. Mô t**** ph�Tng pháp và quy tr ph�Tng pháp và quy tr ph�Tng pháp và quy tr ph�Tng pháp và quy trình dình dình dình dYYYY báo ng�  báo ng�  báo ng�  báo ng� 

tr�tr�tr�tr�����ng hng hng hng hPPPPn thángn thángn thángn tháng    
3. K�T QU� D% BÁO TH' NGHI�M  
3333.1. K.1. K.1. K.1. K!t qu* phân tích t�Tng quan giaa n!t qu* phân tích t�Tng quan giaa n!t qu* phân tích t�Tng quan giaa n!t qu* phân tích t�Tng quan giaa n�ng su�ng su�ng su�ng suWt Wt Wt Wt 

khai thác cá ngkhai thác cá ngkhai thác cá ngkhai thác cá ngM v`n M v`n M v`n M v`n ———— c c c cWu trúc h*i d�Tng Wu trúc h*i d�Tng Wu trúc h*i d�Tng Wu trúc h*i d�Tng     
K!t qu* phân tích t,p h'p sS li2u c(a hTn 15.000 

mj l�Ri cá ngM v`n trong các mj l�Ri c(a ngh# rê thu 
th,p "�'c cho thWy giá tr� CPUE dao "Ing rWt lRn tM 
0 "!n g�n 500 kg/km l�Ri, t,p trung nhi#u nhWt . 
kho*ng 10 — 80 kg/km l�Ri (chi!m 53,1%), sS mj có 
s*n l�'ng < 10 kg/km l�Ri (chi!m 38,8%) "�'c coi là 
s*n l�'ng thWp và g�n nh� không có cá (B*ng 2). 

Da li2u v# n�ng suWt khai thác cá ngM v`n và các 
y!u tS h*i d�Tng "�'c phân tích, tính toán trung 
bình nhi#u n�m cho tMng tháng và "�'c "%ng bI 
theo ô l�Ri 0,5x0,5 cm hay "I kinh vd theo "�nh dPng 
c(a ch�Tng trình tính t�Tng quan Mra trong Quy 
trình, mô hình dY báo do "# tài KC09.18/11-15 xây 
dYng. SS l�'ng ô l�Ri "%ng bI "�a vào tính toán 
t�Tng quan chính là "I dài chuUi sS li2u phân tích, 
l�'ng sS li2u này cX th/ cho 12 tháng "�'c th/ hi2n 
trong b*ng 3 

BBBB****ng ng ng ng 3333. H. H. H. H2222 s s s sSSSS t�Tng quan gi t�Tng quan gi t�Tng quan gi t�Tng quan giaaaaa n�ng sua n�ng sua n�ng sua n�ng suWWWWt khai thác cá ngt khai thác cá ngt khai thác cá ngt khai thác cá ngMMMM v v v v`̀̀̀n vn vn vn vRRRRi 26 yi 26 yi 26 yi 26 y!!!!u tu tu tu tSSSS h h h h****i d�Tng trong 12 tháng i d�Tng trong 12 tháng i d�Tng trong 12 tháng i d�Tng trong 12 tháng ....        
vùng bivùng bivùng bivùng bi////n Vin Vin Vin Vi2222t Namt Namt Namt Nam    

ThángThángThángTháng    HHHH2222 s s s sSSSS     t�Tng quan (R) t�Tng quan (R) t�Tng quan (R) t�Tng quan (R)    ����IIII dài chu dài chu dài chu dài chuUUUUi (n)i (n)i (n)i (n)    MMMM>>>>c ý nghc ý nghc ý nghc ý nghda (p)da (p)da (p)da (p)    
1 0,91 32 0,00015 
2 0,32 89 0,,01924 
3 0,38 143 0,00002 
4 0,56 166 0,02151 
5 0,34 147 0,05985 
6 0,4 106 0,01224 
7 0,4 136 0,00002 
8 0.,8 153 0,03755 
9 0,51 168 0,04579 
10 0,33 168 0,00002 
11 0,89 60 0,00000 
12 0,82 47 0,00018 

Các "i#u ki2n môi tr��ng (. "ây là cWu trúc h*i 
d�Tng) có t%n tPi mSi quan h2 mang tính quy lu,t, 
trong "ó các "ic tr�ng cWu trúc th�ng ">ng và n`m 
ngang c(a tr��ng nhi2t bi/n và ngu%n th>c �n có vai 
trò quan trKng nhWt *nh h�.ng trYc ti!p "!n t,p tính 
c(a nhang "Si t�'ng cá khai thác. ThYc chWt các "ic 
tr�ng cWu trúc nhi2t bi/n (nh� nhi2t "I và gradien 
nhi2t b# mit, d� th��ng nhi2t "I, "I dày lRp "%ng 
nhWt, "I dày và gradien nhi2t lRp "It bi!n, "I sâu 
mIt sS mit "�ng nhi2t "ic tr�ng...) là h,u qu* tác 
"Ing tZng h'p c(a các quá trình khí t�'ng, th(y v�n 
bi/n . mKi quy mô, do "ó mSi quan h2 “cá - nhi2t 
bi/n và th>c �n” csng ph*n ánh "�'c h�u h!t các 
mSi quan h2 “cá - môi tr��ng”. Hi2n tPi chúng ta "ã 
có nhang mô hình phân tích và dY báo tr��ng 3D 
nhi2t bi/n (và do "ó tính toán "�'c các "ic tr�ng cWu 

trúc nhi2t bi/n) cho k!t qu* khá tSt [2], song lPi ch�a 
có các mô hình dY báo phân bS và bi!n "Ing ngu%n 
th>c �n c(a các loài cá xa b�, nên "ã thay th! "ic 
tr�ng này b`ng n�ng suWt sinh hKc b,c thWp, g%m 
sinh khSi và n�ng suWt sT cWp (c(a thYc v,t phù du), 
sinh khSi và n�ng suWt th> cWp (c(a "Ing v,t phù 
du), là nhang y!u tS hi2n csng "ã có các mô hình dY 
báo cho k!t qu* tSt [5]. CT s. c(a sY thay th! này 
dYa trên chuUi th>c �n . vùng bi/n xa b�, bao g%m 
sinh v,t phù du là ngu%n th>c �n trYc ti!p cho các 
"Ing v,t cw nho nh� cá nXc, cá chu%n, tôm, mYc... và 
"!n l�'t mình các "Ing v,t nho này lPi là th>c �n 
trYc ti!p c(a nhóm cá nZi lRn "Pi d�Tng.  

Nh� v,y, mSi quan h2 “cá-môi tr��ng” nói chung 
"�'c cX th/ hóa b`ng mSi quan h2 giaa CPUE vRi 
các "ic tr�ng cWu trúc nhi2t bi/n và n�ng suWt sinh 
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hKc b,c thWp, bao g%m 26 y!u tS môi tr��ng trong 
b*ng 1. 

B`ng các h2 thSng công cX "ã xây dYng s¡n tM 
"# tài KC09.18/11-15, thYc hi2n phân tích t�Tng 
quan giaa CPUE trung bình tháng c(a cá ngM v`n vRi 
26 "ic tr�ng môi tr��ng (bao g%m các cWu trúc nhi2t 
bi/n và n�ng suWt sinh hKc sT cWp b,c thWp). Trong 
quá trình chPy, k!t qu* cuSi cùng c(a quy trình này 
"�a ra không ph*i tWt c* các ô l�Ri "%ng bI có sS li2u 
"#u "�'c "�a vào phân tích t�Tng quan và k!t qu* 
cuSi cùng không ph*i là 26 y!u tS "#u có mit trong 
ph�Tng trình h%i quy. TZng h'p mIt sS thông tin cT 
b*n c(a phép phân tích t�Tng quan trung bình tháng 
"�'c trình bày trong b*ng 2.  

TM  ma tr,n t�Tng quan này có th/ lYa chKn lWy 
các bi!n có ý nghda  và loPi các bi!n không c�n thi!t. 
CX th/: Các bi!n H0H1, H1520 và H2024 b� loPi do 
t�Tng quan - vRi các bi!n H1, H15, H20 và H24 trong 
h�u h!t các tháng (Hình 2). 

K!t qu* tính toán tMng tháng thWy r`ng giaa 
n�ng suWt khai thác cá ngM v`n vRi các y!u tS môi 
tr��ng cho h2 sS t�Tng quan bIi (R) n`m trong 
kho*ng 0,39-0,91. Trong "ó h2 sS t�Tng quan bIi 
trong các tháng 2, 3, 5 và tháng 10 thWp "i#u "ó "%ng 
nghda vRi vi2c m>c "I quan h2 giaa n�ng suWt khai 
thác vRi các y!u tS h*i d�Tng trong th�i gian này 
thWp. MSi quan h2 này trong các tháng 4, 6, 7 và 8 . 
m>c "I trung bình và cao trong các tháng 1, 11, 12 
(b*ng 3). 

Mic dù v,y, vRi k!t qu* tính toán giaa y!u tS 
hau sinh (cá ngM v`n) vRi các y!u tS vô sinh (y!u tS 
môi tr��ng) nh� th! này csng "( ý nghda thSng kê 
"/ có th/ sk dXng ph�Tng trình h%i quy "a bi!n (PhX 
lXc) "ã thi!t l,p giaa n�ng suWt khai thác cá ngM v`n 
vRi cWu trúc nhi2t bi/n và n�ng suWt sinh hKc b,c 
thWp trong mô hình dY báo và vRi k!t qu* dY báo cWu 
trúc nhi2t bi/n và n�ng suWt sinh hKc b,c thWp theo 
quy mô tháng, chúng ta s� dY báo "�'c CPUE cá 
ngM v`n t�Tng >ng. 

 
Hình Hình Hình Hình 2222. Ma tr. Ma tr. Ma tr. Ma tr,,,,n t�Tng quan gin t�Tng quan gin t�Tng quan gin t�Tng quan giaaaaa n�ng sua n�ng sua n�ng sua n�ng suWWWWt khai thác cá ngt khai thác cá ngt khai thác cá ngt khai thác cá ngMMMM v v v v`̀̀̀n vn vn vn vRRRRi 26 yi 26 yi 26 yi 26 y!!!!u tu tu tu tSSSS h h h h****i d�Tng troni d�Tng troni d�Tng troni d�Tng trong tháng 1 g tháng 1 g tháng 1 g tháng 1 ....        

vùng bivùng bivùng bivùng bi////n Vin Vin Vin Vi2222t Namt Namt Namt Nam    

3333.2. K.2. K.2. K.2. K!t qu* dY báo ng� tr��ng khai thác cá ngM !t qu* dY báo ng� tr��ng khai thác cá ngM !t qu* dY báo ng� tr��ng khai thác cá ngM !t qu* dY báo ng� tr��ng khai thác cá ngM 
vvvv`n n�m 2016`n n�m 2016`n n�m 2016`n n�m 2016    

DYa vào da li2u thu th,p "�'c và >ng dXng quy 
trình và mô hình dY báo c(a "# tài KC09.18/11-15, "ã 
tri/n khai xây dYng "�'c 12 b*n dY báo thk nghi2m 
hPn tháng ng� tr��ng khai thác cá ngM v`n, các m>c 
n�ng suWt khai thác dY báo t�Tng >ng là: trung bình 
(20-70 kg/km l�Ri) và cao (>70 kg/km l�Ri). 

K!t qu* dY báo trong n�m 2016 cho thWy, ng� 
tr��ng khai thác cá ngM v`n trong vX cá BOc (tháng 
1-3 và 10 - 12) t,p trung ch( y!u . vùng bi/n �ông 
Nam bI "ic bi2t tPi vùng bi/n Nam Côn STn cho 
n�ng suWt �Rc "Pt cao trên 70 kg/km l�Ri. Trong vX 
cá Nam  ng� tr��ng khai thác cá ngM v`n "�'c m. 
rIng ra khu vYc vùng bi/n mi#n Trung và csng bao 
chùm c* ph�n xa b� thuIc vùng bi/n �ông Nam bI. 
Các b*n dY báo thk nghi2m ng� tr��ng khai thác cá 
ngM v`n cX th/ cho 12 tháng "�'c th/ hi2n . Hình 3. 
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Hình 3Hình 3Hình 3Hình 3. B. B. B. B****n "n "n "n "%%%% d d d dYYYY báo ng� tr� báo ng� tr� báo ng� tr� báo ng� tr�����ng khai thác cá ngng khai thác cá ngng khai thác cá ngng khai thác cá ngMMMM v v v v`̀̀̀n tn tn tn tMMMM tháng 1 " tháng 1 " tháng 1 " tháng 1 "!!!!n tháng 12/2016n tháng 12/2016n tháng 12/2016n tháng 12/2016    

4. K�T LU N 
�ã >ng dXng thành công mô hình, quy trình dY 

báo do "# tài KC09.18/11-15 xây dYng  cho "Si t�'ng 
cá ngM v`n. Các tháng 2, 3, 5, 10 có h2 sS t�Tng quan 
bIi thWp c�n ph*i thu th,p thêm da li2u và tính toán 
sâu hTn "/ k!t qu* dY báo có "I tin c,y cao hTn 
trong th�i gian tRi. 

Trong vX cá BOc n�m 2016, ng� tr��ng khai thác 
cá ngM v`n t,p trung ch( y!u . vùng bi/n �ông Nam 
bI. Trong vX cá Nam ng� tr��ng khai thác cá ngM 
v`n "�'c m. rIng ra khu vYc vùng bi/n mi#n Trung 
và xa b� �ông Nam bI. 
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PhPhPhPhXXXX l l l lXXXXcccc    

Ph�Tng trPh�Tng trPh�Tng trPh�Tng trình tình tình tình t�Tng quan gi�Tng quan gi�Tng quan gi�Tng quan giaaaaa n�ng sua n�ng sua n�ng sua n�ng suWWWWt khai thác cá ngt khai thác cá ngt khai thác cá ngt khai thác cá ngMMMM v v v v`̀̀̀n vn vn vn vRRRRi các yi các yi các yi các y!!!!u tu tu tu tSSSS môi tr� môi tr� môi tr� môi tr�����ng ng ng ng .... vùng bi vùng bi vùng bi vùng bi////n Vin Vin Vin Vi2222t Nam t Nam t Nam t Nam 
ttttMMMM tháng 1 " tháng 1 " tháng 1 " tháng 1 "!!!!n tháng 12n tháng 12n tháng 12n tháng 12    

ThángThángThángTháng    Ph�Tng trPh�Tng trPh�Tng trPh�Tng trình tình tình tình t�Tng quan gi�Tng quan gi�Tng quan gi�Tng quan giaaaaa n�ng sua n�ng sua n�ng sua n�ng suWWWWt khai thác cá ngt khai thác cá ngt khai thác cá ngt khai thác cá ngMMMM v v v v`̀̀̀n vn vn vn vRRRRi các yi các yi các yi các y!!!!u tu tu tu tSSSS môi tr� môi tr� môi tr� môi tr�����ngngngng    
1111    CPUE=518,2 - 6,4xT0 + 5,2xAno + 1,2xH0 - 32,6xT1 -1,7xH1 - 96,1xGrad + 0,4xH15 + 2,3xH20 - 

1,03xH24 - 1,3xTV + 32,1xDV - 11,1xNSSC - 506,9xNSTC + 57,8xGra0 + 18,8xGra50 - 104,9xGra100 
+ 61,2xGra150 

2222    CPUE=-176,1 - 16,6xT0 - 8,3xAno + 1,1xH0 - 75,1xT1 - 3,3xH1-3551,1xGrad + 7,6xH15 + 4,99xH20 - 
4,5xH24 + 4491,7xTV - 3191,9xDV - 3828,9xNSSC + 108898,0xNSTC - 524,7xToTV + 10291,5xToDV 
+ 748,1xToNSC - 22943,6xToNTC + 5,01xGra0 - 446,3xGra25 + 95,3xGra50 +11,8xGra75 - 
734,5xGra100 + 546,7xGra150 

3333    CPUE=-765,9-9,4xT0 + 3,04xAno - 3,1xH0 + 42,9xT1 + 3,0xH1 - 1021,4xGrad + 2,5xH15 - 5,3xH20 + 
1,9xH24 - 1837,3xTV + 3902,5xDV + 4223,1xNSSC + 17298,9xNSTC + 8302,2xToTV - 
18203,3xToDV - 21524,4xToNSC + 577,3xToNTC - 545,9xGra0 + 587,01xGra25 - 243,8xGra50 + 
109,02xGra75 + 156,9xGra100 + 64,6xGra150 

4444    CPUE=2330-17,5xT0 - 38,3xAno + 12,5xH0 + 38,6xT1 + 1,9xH1 - 24,7xH0H1  1,0xGrad - 415,8xH20 - 
3,7xH24 + 8,26xH15H20 - 3,1xH20H24 +  102,4xNSSC - 201,9xNSTC + 9422xToTV - 37800xToDV - 
482,8xToNSC + 1635xToNTC -35480xGra0 + 21530xGra25 + 169,5xGra50 + 784,4xGra75-
901,1xGra100 + 429,1xGra150 

5555    CPUE=-7055,1 - 47,9xT0 + 3,7xAno + 9,9xH0 + 171,4xT1 + 8,4xH1-2299,8xGrad + 7xH15 - 8,4xH20 - 
11,3xH24 - 84,3xTV + 629,02xDV + 869,8xNSSC - 26103,3xNSTC +447,2xToTV - 654,9xToDV-
3486,1xToNSC + 1393,5xToNTC + 470xGra0 + 195,6xGra25 -943,8xGra50 + 1149,9xGra75 - 
1180,2xGra100 + 1304,2xGra150 

6666    CPUE=-7055,1 - 47,9xT0 + 3,7xAno + 9,9xH0 + 171,4xT1 + 8,4xH1-2299,8xGrad + 7xH15 - 8,4xH20 - 
11,3xH24 - 84,3xTV + 629,02xDV + 869,8xNSSC - 26103,3xNSTC + 447,2xToTV - 654,9xToDV-
3486,1xToNSC + 1393,5xToNTC + 470xGra0 + 195,6xGra25 -943,8xGra50 + 1149,9xGra75 - 
1180,2xGra100 + 1304,2xGra150 

7777    CPUE=3755,0 + 57,2xT0 + 0,9xAno + 2,3xH0 - 78,4xT1 - 3,3xH1-2463xGrad + 5,2xH15 - 8,2xH20 + 
6,4xH24 + 32,3xTV - 954,1xNSSC - 130,9xDV + 23020xNSTC - 85,2xToTV - 1400xToDV + 
3047xToNSC - 19830xToNTC + 263,6xGra0 - 108,6xGra25 - 174xGra75 + 96,1xGra50  +  
294,2xGra100 - 287,9xGra150 

8888    CPUE=5771,2 - 101,6xT0 + 2,3xAno - 3,4xH0 - 9,9xT1 + 4,3xH1 + 6772,7xGrad +15,4xH15 + 3,1xH20 
- 5,4xH24 + 119,1xTV -581,9xDV - 1863,1xNSSC + 44996,8xNSTC - 63xToTV -2665xToDV + 
1456,5xToNSC + 46098,7xToNTC - 683,3xGra0 + 101,4xGra25 - 349,8xGra50 - 182,3xGra75 + 
397,8xGra100 -178,3xGra150 

9999    CPUE=7082,5-79,1xT0-19,7xAno-3,1xH0-30,5xT1-1,74xH1-2078,1xGrad + 6,7xH15-3,1xH20 + 
0,7xH24 + 91,8xTV-474,4xDV-1296,5xNSSC + 30316,7xNSTC - 175,1xToTV - 1118,8xToDV + 
1366,3xToNSC + 37490,3xToNTC + 757,7xGra0 - 89,0xGra25 - 69xGra50 + 270,5xGra75 + 
410,9xGra100 - 312,7xGra150 
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10101010    CPUE= -24584,6 + 78,1xT0+ 63,4xAno + 5,6xH0 + 338,0xT1 + 16,7xH1 + 5002xGrad + 4,9xH15 
+7,6xH20 +34,1xH24 - 58,5xTV + 91,3xDV - 1674,1xNSSC + 72243,7xNSTC + 943,8xToTV-
3176,3xToDV - 2909,5xToNSC - 5373,7xToNTC - 1257,2xGra0 + 286,7xGra25 + 741,6xGra50 - 
1282,1xGra75 + 370,6xGra100 + 332,2xGra150 

11111111    CPUE=5877 - 253,6xT0 + 50,3xAno - 12,9xH0 - 26,8xT1 - 0,6xH1xGrad -20490xH15 + 20490xH20 + 
19,7xH24 + 20490xH1520 - 7,9xTV + 21xDV + 727,2xNSSC - 20070xNSTC - 53,7xToTV + 
1233xToDV + 1102xToNSC - 74020xToNTC - 142,6xGra0 + 102,8xGra25 - 187,6xGra50 + 
286,8xGra75 -142,1xGra100  + 319,8xGra150 

12121212    CPUE=-122,7 - 4,1xT0 + 1,1xAno - 0,3xH0 + 8,2xT1 + 0,4xH1 -264,4xGrad + 0,2xH15 - 0,03xH20 + 
0,7xH24 - 529,9xTV + 53xDV + 664,4xNSSC - 2219xNSTC + 2361xToTV - 245,6xToDV - 
2662xToNSC -754,4xToNTC - 51,8xGra0 + 74,7xGra25 + 8,6xGra50 + 70,4xGra75 -9,8xGra100 - 
52,8xGra150 

    
FORECASTING EXPERIMENT THE SHORTFORECASTING EXPERIMENT THE SHORTFORECASTING EXPERIMENT THE SHORTFORECASTING EXPERIMENT THE SHORT----TERM SKIPJACK TUNA FISHING GROUNDS IN VIETNAM TERM SKIPJACK TUNA FISHING GROUNDS IN VIETNAM TERM SKIPJACK TUNA FISHING GROUNDS IN VIETNAM TERM SKIPJACK TUNA FISHING GROUNDS IN VIETNAM 

WATERS IN 2016WATERS IN 2016WATERS IN 2016WATERS IN 2016    
NguyNguyNguyNguyeeeen Vn Vn Vn Vaaaan Hn Hn Hn Huouououong, Nguyng, Nguyng, Nguyng, Nguyeeeen Hon Hon Hon Hoaaaang Minh,ng Minh,ng Minh,ng Minh,    

 B B B Buuuui Thanh Hi Thanh Hi Thanh Hi Thanh Huuuung,ng,ng,ng,    TrTrTrTraaaan Vn Vn Vn Vaaaan Vn Vn Vn Vuuuu    

SummarySummarySummarySummary    
The skipjack (Katsuwonus pelamis) of the family Scombridae is one of the most valuable fish species in 
Vietnam and in the world. They are the main beneficiaries of the gill net and purse seine fishing in the 
offshore areas of the Central Coast and the South East Sea of Vietnam. This is a potential fishing ground for 
the development of offshore fisheries in Vietnam. The technological process of forecasting tuna fishing in the 
sea of Vietnam by the project KC.09.18/11-15 under KC.09/11-15 program based on the relationship of rule 
between the fishing grounds and the environmental conditions have been highly appreciated and it is 
possible to apply prediction to skipjack. Monthly correlations between skipjack tuna productivity and 
environmental factors in 2016 for the multiple correlation coefficient (R) ranged from 0.39-0.91, although not 
high It is also statistically significant to be able to use the regression equation as a forecast (except for March 
and May 5 for further consideration). Forecasts show that skipjack fishing from January to March and 
October to December are concentrated mainly in the South East Sea, especially in the South Con Son waters. 
In the case of male fish (from April to September) fishing ground for skipjack tuna fish was extended to the 
Central Coast and also to the offshore part of the SouthEast Sea of Vietnam. 
Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Skipjack tuna, fishing grounds forecast, offshore Central and Southeast of Vietnam. 

 
Ng�Ng�Ng�Ng��i ph*n bi2n: TS. Tr�nh NgKc TuWn�i ph*n bi2n: TS. Tr�nh NgKc TuWn�i ph*n bi2n: TS. Tr�nh NgKc TuWn�i ph*n bi2n: TS. Tr�nh NgKc TuWn    
Ngày nhNgày nhNgày nhNgày nh,n bài: 2,n bài: 2,n bài: 2,n bài: 27777/10/2017/10/2017/10/2017/10/2017    
Ngày thông qua phNgày thông qua phNgày thông qua phNgày thông qua ph*n bi2n: 28/11/2017*n bi2n: 28/11/2017*n bi2n: 28/11/2017*n bi2n: 28/11/2017    
Ngày duyNgày duyNgày duyNgày duy2t "�ng: 5/12/20172t "�ng: 5/12/20172t "�ng: 5/12/20172t "�ng: 5/12/2017    
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NGHIÊN C'U M�I T-	NG QUAN GI<A CÁ N=I NH> VÀ 
C(U TRÚC CÁC TR-�NG H6I D-	NG � VÙNG BI�N 

PHÍA TÂY VBNH B:C B� 
Bùi ThanBùi ThanBùi ThanBùi Thanh Hùngh Hùngh Hùngh Hùng1111 , �oàn V�n B , �oàn V�n B , �oàn V�n B , �oàn V�n BIIII1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
K!t qu* cho thWy, t�Tng quan cá-môi tr��ng bi/u hi2n tSt nhWt trong tháng 12 (R=0,7) và y!u nhWt . tháng 4 
(R=0,45). Nhìn chung, t�Tng quan trong các tháng mùa "ông (tháng 12, tháng 1 - có h2 sS R trung bình 0,68) 
bi/u hi2n tSt hTn so vRi các tháng mùa hè (tháng 6, 7, 8 — có h2 sS R trung bình 0,6); các tháng mùa thu 
(tháng 10, 11) có h2 sS R trung bình 0,53 và các tháng mùa xuân (tháng 4, 5) có h2 sS R trung bình 0,47. M,t 
"I cá nZi nho và mIt sS "ic tr�ng cT b*n c(a cWu trúc th(y "Ing lYc và môi tr��ng vùng bi/n phía Tây v�nh 
BOc bI "ã "�'c phân tích và xác "�nh, theo "ó vùng m,t "I cao có xu h�Rng t,p trung v# phía d*i nhi2t Wm 
26-29oC, d� th��ng nhi2t t�ng mit d�Tng 1-3oC, gradien ngang nhi2t mit bi/n nho hTn 0,1oC/10 km (vùng ít 
bi!n "Ing nhi2t), "I muSi cao 33-33,5‰, gradien ngang "I muSi t�ng mit d�Ri 0,05‰/10 km (vùng ít bi!n 
"Ing muSi), tSc "I dòng ch*y trung bình 10-30 cm/s (vùng n�Rc "Ing vMa ph*i) và gi�u có ngu%n th>c �n cT 
s.. �ây "�'c xem là nhang kho*ng sinh thái thu,n và là ch� th� m>c "I t,p trung cá nZi nho phXc vX dY báo 
tr��ng khai thác cá nZi nho vùng bi/n phía Tây v�nh BOc bI. 
TTTTMMMM khóa: khóa: khóa: khóa: CWu trúc h*i d�Tng, kho*ng sinh thái thu,n, ng� tr��ng khai thác cá nZi nho. 

 

1. M� ��U5555    

Các k!t qu* nghiên c>u "ã ch� ra ngu%n l'i h*i 
s*n . v�nh BOc bI (VBB) csng nh� trên toàn vùng 
bi/n Vi2t Nam "ang có xu h�Rng gi*m sút rõ r2t c* 
v# tra l�'ng và chWt l�'ng, hi2n tra l�'ng ch� còn 
kho*ng 86% so vRi giai "oPn nhang n�m 2000- 2005. 
Nhi#u loài "ic h*i s*n "ã b� khai thác quá m>c, có 
nguy cT tuy2t ch(ng và "ã "�'c ghi vào sách "o. 
Trong khi "ó, nhóm cá nZi nho còn nhi#u ti#m n�ng 
khai thác vRi tra l�'ng chi!m kho*ng 60,7%, tuy 
nhiên s*n l�'ng khai thác cá nZi nói chung mRi ch� 
"Pt 36,3% tZng s*n l�'ng cá bi/n c(a c* n�Rc. �/ 
khai thác và sk dXng h'p lý ngu%n tài nguyên cá nói 
chung và cá nZi nho trong vùng bi/n VBB nói riêng, 
vi2c nghiên c>u và sk dXng nhang "ic tr�ng cWu trúc 
các tr��ng h*i d�Tng vào dY báo ng� tr��ng cho các 
"Si t�'ng hoic nhóm "Si t�'ng khai thác . vùng 
bi/n này là rWt c�n thi!t. B.i mUi loài hoic nhóm loài 
"#u có nhang "ic tính thích nghi vRi các "i#u ki2n 
môi tr��ng và th>c �n nhWt "�nh. DY báo "�'c ng� 
tr��ng khai thác "Si t�'ng cá nZi nho . VBB s� gi*m 
áp lYc khai thác các "Si t�'ng khác "ang b� khai thác 
quá m>c, góp ph�n cùng ng� dân bám bi/n làm giàu 
và b*o v2 ch( quy#n bi/n "*o c(a TZ quSc, "%ng th�i 
hi2n "Pi hóa h2 thSng thông tin dY báo ng� tr��ng 
Vi2t Nam. 

2. TÀI LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 

2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2222u, phu, phu, phu, phPPPPm vim vim vim vi    
                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản 

�/ nghiên c>u mSi t�Tng quan giaa nhóm cá nZi 
nho vRi cWu trúc các tr��ng h*i d�Tng  . vùng bi/n 
phía Tây VBB.  Bài báo "ã sk dXng các loPi da li2u 
sau "ây: 

* Ngu%n sS li2u h*i d�Tng: 

- SS li2u "�a hình "áy v�nh BOc bI sk dXng sS li2u 
tM Gebco vRi "I phân gi*i 1/30 "I. 

- SS li2u h*i d�Tng, môi tr��ng bi/n trong các 
chuy!n "i#u tra kh*o sát ("%ng bI vRi quá trình "ánh 
bOt cá). 

- SS li2u vi�n thám, mô hình c,p nh,t hàng ngày 
tM n�m 1992 -2016 thuIc dY án Movimar.     

* Ngu%n sS li2u cá: 
- SS li2u n�ng suWt "ánh bOt cá tM ngu%n kh*o sát 

thuIc các dY án: Vi2t- Trung,  DY án I.9, DY án I.8 vRi 
tZng sS là 3078 mj. Trong "ó có 2958 mj "ánh bOt 
"�'c nhóm cá nZi nho, chi!m 96%. 

2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c>>>>uuuu    

- Các "ic tr�ng cWu trúc th(y "Ing lYc và môi 
tr��ng bi/n (lRp "%ng nhWt, "It bi!n, v.v.. - y!u tS môi 
tr��ng vô sinh) "�'c tính theo các ph�Tng pháp thông 
dXng trong h*i d�Tng hKc [3].    

- Các "ic tr�ng c(a qu�n xã plankton bi/n 
(sinh khSi, n�ng suWt v v... -ngu%n th>c �n cT s.) 
"�'c tính theo ph�Tng pháp chuy/n hóa n�ng l�'ng 
(b*ng 1) [2, 3].  
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BBBB****ng1. Danng1. Danng1. Danng1. Danh mh mh mh mXXXXc các yc các yc các yc các y!!!!u tu tu tu tSSSS c c c cWWWWu trúc thu trúc thu trúc thu trúc th((((y "y "y "y "IIIIng lng lng lng lYYYYc và môi tr�c và môi tr�c và môi tr�c và môi tr�����ng bing bing bing bi////nnnn    

 
 

 
Hình 1. Pham vi nghiên cHình 1. Pham vi nghiên cHình 1. Pham vi nghiên cHình 1. Pham vi nghiên c>>>>u và tru và tru và tru và trPPPPm vm vm vm v���� thu s thu s thu s thu sSSSS li li li li2222uuuu    

- MSi t�Tng quan cá-môi tr��ng "�'c xác "�nh 
b`ng ph�Tng pháp phân tích h%i quy "a bi!n, trong 
"ó bi!n phX thuIc là n�ng suWt khai thác cá nZi nho, 
bi!n "Ic l,p là các "ic tr�ng cWu trúc th(y "Ing lYc, 
môi tr��ng bi/n và th>c �n (b*ng 1).  C* hai loPi sS 
li2u cá và môi tr��ng "�'c sk dXng cho mXc "ích này 
ph*i thoa mãn 4 tiêu chí sau: 

1) SS li2u cá và các y!u tS môi tr��ng ph*i có 
cùng quy mô không gian và th�i gian (trung bình ô 
l�Ri và trung bình tháng/ tu�n/10 ngày…).  

2) Trên ô l�Ri ph*i "%ng th�i có c* 2 loPi sS li2u 
(phép phân tích t�Tng quan ch� thYc hi2n "Si vRi t,p 
sS li2u trên các ô l�Ri này). 

3) SS li2u trong các t,p sS li2u cá và môi tr��ng 
ph*i có tính "Pi di2n, nghda là giá tr� c(a nó không 
quá khác giá tr� trung bình.  

4) �/ phXc vX dY báo ng� tr��ng, các y!u tS môi 
tr��ng ph*i là các y!u tS có ý nghda sinh hKc "Si vRi 
các loài cá nZi nho và ph*i là y!u tS dY báo (hoic tính 
toán) "�'c. 

3. K�T QU� NGHIÊN C�U 

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a các "a các "a các "a các "iiiic tr�ng cc tr�ng cc tr�ng cc tr�ng cWWWWu trúc nhiu trúc nhiu trúc nhiu trúc nhi2222t t t t 
bibibibi////nnnn    

Phân tích chi ti!t quan h2 giaa CPUA cá nZi nho 
vRi nhi2t "I n�Rc bi/n t�ng mit (b*ng 2) cho thWy, cá 
nZi nho có xu h�Rng t,p trung tPi các d*i nhi2t 26-
29oC vRi m,t "I tM cw 170 "!n g�n 300 kg/km2 (các 
d*i nhi2t cao hTn không có sS li2u khai thác). SS 
l�'ng mj l�Ri có n�ng suWt m>c này csng chi!m tRi 
65% , trong "ó có mIt sS mj l�Ri "Pt trên 1000 
kg/km2. TPi các d*i nhi2t 22-26oC, m,t "I cá nZi nho 
có giá tr� trong kho*ng trên d�Ri 100 kg/km2 và tPi 
các d*i nhi2t 20-22oC ch� vào kho*ng trên d�Ri 50 
kg/km2. K!t qu* này cho thWy nhi2t "I n�Rc bi/n 
t�ng mit 26-29oC "�'c xem nh� ch� th� c(a khai thác 
ngu%n l'i cá nZi nho VBB. 
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BBBB****ng 2. Phân phng 2. Phân phng 2. Phân phng 2. Phân phSSSSi mi mi mi m,,,,t "t "t "t "IIII cá n cá n cá n cá nZZZZi nhi nhi nhi nhoooo theo các d theo các d theo các d theo các d****i nhii nhii nhii nhi2222t tt tt tt t����ng mng mng mng miiiitttt    
Các d*i nhi2t "I n�Rc bi/n t�ng mit (oC) CPUA (kg/km2) SS mj l�Ri T� l2 (%) Nh,n "�nh 

20÷ ≤ 21 5,0 37 1,2 
21÷ ≤ 22 58,4 73 2,5 

 

22÷ ≤ 23 104,4 167 5,7 
23 ÷ ≤ 24 75,4 310 10,5 
24÷ ≤ 25 107,9 171 5,8 
25÷ ≤ 26 94,3 277 9,4 

 

26 ÷ ≤ 27 203,7 339 11,4 
27÷ ≤ 28 171,2 335 11,3 
28÷ ≤ 29 279,5 1248 42,2 

Mi#n t,p 
trung cá nZi 

nho 

Giá tr� lRn nhWt "ã "o "�'c 32,0oC TZng 2958 100  
Các phân tích t�Tng tY "Si vRi mIt sS "ic tr�ng 

cWu trúc nhi2t bi/n (d� th��ng, gradien ngang) "�'c 
thSng kê trong b*ng 3 cho thWy mIt sS "ic "i/m sau: 

- �Si vRi d� th��ng nhi2t "I n�Rc bi/n t�ng mit, 
v# tZng th/ cá nZi nho có xu h�Rng t,p trung . các 
vùng d� th��ng d�Tng vRi m,t "I trung bình 190,5 
kg/km2, trong "ó d*i d� th��ng 1-3oC có m,t "I cao 
nhWt 300-400 kg/km2 (b*ng 3.a), trong khi các vùng 
d� th��ng âm có m,t "I trung bình ch� 70,5 kg/km2. 
SS mj l�Ri có n�ng suWt cao . vùng d� th��ng d�Tng 
chi!m 70%, riêng . d*i d� th��ng tSi �u (1-3oC) chi!m 
35%. K!t qu* này cho thWy cá nZi nho VBB là nhóm 
loài �a thích vùng Wm hTn vùng lPnh. 

- �Si vRi gradien ph�Tng ngang c(a nhi2t "I 
n�Rc bi/n t�ng mit, cá nZi nho có xu h�Rng t,p 
trung cao . các d*i giá tr� gradien thWp 0 - 0,1oC/10 
km, trong "ó d*i 0 - 0,05 oC/10 km có m,t "I cao 

nhWt g�n 300 kg/km2, sS mj l�Ri có n�ng suWt cw này 
csng chi!m tRi 35% (b*ng 3. b). � d*i gradien 0,05 - 
0,1oC/10 km m,t "I cá nZi nho csng "Pt 165,5 
kg/km2 vRi t� l2 sS mj l�Ri có n�ng suWt t�Tng >ng 
chi!m 38%. �i#u này cho thWy cá nZi nho VBB �a 
thích nhi#u hTn "Si vRi nhang vùng có nhi2t "I môi 
tr��ng Zn "�nh. Ngoài ra còn thWy . d*i gradien 
trung bình 0,2 - 0,3 oC/10 km csng xuWt hi2n sY t,p 
trung cá nZi nho vRi m,t "I trên d�Ri 150 kg/km2 tuy 
sS mj l�Ri có n�ng suWt cao m>c này ch� chi!m 4%. 
Hi2n t�'ng vMa nêu có th/ liên quan tRi các loài khác 
nhau trong nhóm "Si t�'ng cá nZi nho VBB, theo "ó 
mUi loài lPi có nhang ph*n >ng khác nhau "Si vRi 
m>c "I bi!n "Ing c(a nhi2t "I môi tr��ng, "úng 
nh� Sulivan "ã nh,n "�nh là mIt sS loài cá có th/ 
ph*n >ng vRi sY thay "Zi nhi2t "I ch� 0,003oC” 
(Laevastu, 1970). 

BBBB****ng 3. Phân phng 3. Phân phng 3. Phân phng 3. Phân phSSSSi mi mi mi m,,,,t "t "t "t "IIII cá n cá n cá n cá nZZZZi nhi nhi nhi nhoooo theo các d theo các d theo các d theo các d****i di di di d���� th� th� th� th�����ng vàng vàng vàng và    gradien ph�Tng ngang cgradien ph�Tng ngang cgradien ph�Tng ngang cgradien ph�Tng ngang c((((a nhia nhia nhia nhi2222t "t "t "t "IIII t t t t����ng mng mng mng miiiitttt    
 Kho*ng giá tr� CPUA (kg/km2) SS mj l�Ri T� l2 (%) Nh,n "�nh 

-5 ÷ ≤ -4 18,5 78 3 
-4 ÷ ≤ -3 66,4 233 8 
-3 ÷ ≤ -2 138,6 188 6 
-2 ÷ ≤ -1 76,1 379 13 
-1÷ ≤ -0 53,2 37 1 

 

0 ÷ ≤  1 133,6 408 14  
1 ÷ ≤ 2 297,0 424 14 
2 ÷ ≤ 3 380,2 698 24 

Mi#n t,p trung 

3 ÷ ≤ 4 107,2 384 13  
4 ÷ ≤ 5 34,3 131 4  

 
a) Các d*i d� 
th��ng nhi2t 
"I n�Rc bi/n 
t�ng mit (oC) 

Giá tr� Max 7,9oC TZng 2958 100  
0  ÷ ≤  0,05 278,9 1028 35 
0,05 ÷ ≤  0,1 165,5 1134 38 

Mi#n t,p trung 
chính 

b) Các d*i 
gradien 
ph�Tng 0,1 ÷ ≤  0,15 109,7 424 14  



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 32 

0,15 ÷ ≤  0,2 91,6 224 8  
0,2 ÷ ≤  0,25 154,4 94 3 
0,25 ÷ ≤  0,3 139,5 37 1 

Mi#n t,p trung 
phX 

0,3≥ ÷ 92,8 16 1  

ngang  nhi2t 
"I n�Rc bi/n 

t�ng mit 
(oC/10 km) 

 TZng 2958 100  
3.2. 3.2. 3.2. 3.2. ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a các "a các "a các "a các "iiiic tr�ng cc tr�ng cc tr�ng cc tr�ng cWWWWu trúc "u trúc "u trúc "u trúc "IIII    

mumumumuSSSSiiii    
Vùng bi/n phía Tây v�nh BOc bI có "I muSi bi!n 

"Ing mPnh trong các tháng mùa m�a, nhWt là các 
khu vYc bi/n ven b�. Tuy nhiên do mPng trPm thu sS 
li2u cá ch�a bao ph( h!t các khu vYc g�n b� nên sS 
li2u "I muSi sk dXng trong bài báo h�u h!t là tPi các 
trPm "ánh cá xa b�, th��ng có giá tr� cao và Zn "�nh. 
Các phân tích quan h2 giaa m,t "I cá nZi nho vRi 
mIt sS "ic tr�ng cWu trúc "I muSi n�Rc bi/n "�'c 
cho . b*ng 4 cho thWy:  Cá nZi nho VBB th��ng t,p 

trung . d*i "I muSi cao 33,0 - 33,5‰ vRi m,t "I trên 
200 kg/km2, sS mj l�Ri bOt gip n�ng suWt cw này 
chi!m "a ph�n - trên 80% (b*ng 4. a).  

- �Si vRi sY bi!n "Ing c(a "I muSi, d*i gradien 
ngang 0-0,05‰/10 km có m,t "I cao nhWt trên 200 
kg/km2 và sS mj l�Ri có n�ng suWt cw này csng 
chi!m trên 80% (b*ng 4.b). � m>c bi!n "Ing "I muSi 
trung bình (0,05-0,2‰/10 km) m,t "I cá nZi nho "Pt 
cw 100 "!n trên 150 kg/km2. �i#u này csng cho thWy 
cá nZi nho VBB thích >ng vRi môi tr��ng có "I muSi 
Zn "�nh hTn. 

BBBB****ng 4. Phân phng 4. Phân phng 4. Phân phng 4. Phân phSSSSi mi mi mi m,,,,t "t "t "t "IIII cá n cá n cá n cá nZZZZi nhi nhi nhi nhoooo theo các d theo các d theo các d theo các d****i "i "i "i "IIII mu mu mu muSSSSi và gradien ph�Tng ngang "i và gradien ph�Tng ngang "i và gradien ph�Tng ngang "i và gradien ph�Tng ngang "IIII mu mu mu muSSSSiiii n� n� n� n�RRRRc bic bic bic bi////n tn tn tn t����ng mng mng mng miiiitttt    
 Kho*ng  giá tr� CPUA (kg/km2) SS mj l�Ri T� l2 (%) Nh,n "�nh 

32 -32,5 63,6 29 1  
32,5 -33,0 71,1 453 15  
33,0-33,5 214,5 2481 84 Mi#n t,p trung 

a) Các d*i "I 
muSi n�Rc bi/n 
t�ng mit (‰) 

 TZng 2958 100  
0 -0,05 201 2411 81, 5 Mi#n t,p trung 

0,05 -0,1 162 437 14,8  
0,1 -0,15 92 53 1,8  
0,15 -0,20 105 37 1,3  
0,20 -0,25 10 12 0,4  
025 -0,3 41 8 0,3  

b) Các d*i 
gradien ph�Tng 
ngang "I muSi 
n�Rc bi/n t�ng 

mit 
(‰/10 km) 

 TZng 2958 100  
3.3. 3.3. 3.3. 3.3. ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a các "a các "a các "a các "iiiic tr�ng cc tr�ng cc tr�ng cc tr�ng cWWWWu trúc thu trúc thu trúc thu trúc th((((y y y y 

""""IIIIng lng lng lng lYYYYcccc    
Ph�n lRn các mj l�Ri "�'c thYc hi2n trong "i#u 

ki2n tSc "I dòng ch*y t�ng mit 0-0,5 m/s (m>c dòng 
ch*y mPnh hTn không có sS li2u khai thác), trong "ó 
sS mj l�Ri thYc hi2n khi dòng ch*y 0,1-0,2 m/s 
chi!m tRi 68% và csng là nhang mj có n�ng suWt khai 
thác cá nZi nho cao nhWt trên 280 kg/km2. � m>c 
dòng ch*y 0,2-0,3 m/s n�ng suWt khai thác cá nZi nho 
csng "Pt cao trên 200 kg/km2 (b*ng 4.4a). �i#u này 
cho thWy cá nZi nho VBB có m,t "I cao th��ng xuWt 
hi2n . nhang khu vYc dòng ch*y trung bình. Ng�'c 
lPi, tuy sS l�'ng mj l�Ri thYc hi2n trong "i#u ki2n 
khi n�Rc “tdnh” (0-0,1 m/s) và n�Rc “t�Tng "Si "Ing” 
(trên 0,3 m/s) còn khá ít, nh�ng nhìn chung "ánh 
bOt . các "i#u ki2n này cho n�ng suWt không cao. 

�Si vRi d� th��ng "I cao mYc bi/n, các d*i d� 
th��ng âm tM -15 "!n -5 cm có m,t "I cá nZi nho cao 

nhWt (kho*ng 300-500 kg/km2), sS mj l�Ri "Pt n�ng 
suWt cw này chi!m 30% (b*ng 5.b). Ngoài ra còn xuWt 
hi2n d*i d� th��ng d�Tng 15-20 cm csng có m,t "I cá 
nZi nho cao trên 150 kg/km2, t�Tng >ng vRi sS mj 
l�Ri có n�ng suWt này chi!m tRi 37%. Có th/ cho r`ng 
nhang khu vYc có m,t "I cá nZi nho cao csng là 
nhang khu vYc có tr� tuy2t "Si cao c(a d� th��ng 
mYc bi/n. 

3.4.  3.4.  3.4.  3.4.  ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a các "a các "a các "a các "iiiic tr�ng cc tr�ng cc tr�ng cc tr�ng cWWWWu trúc quu trúc quu trúc quu trúc qu����n n n n 
xã planktonxã planktonxã planktonxã plankton    
�ây là các y!u tS thuIc các b,c "�u tiên c(a xích 
th>c �n trong h2 sinh thái bi/n, hTn th! chúng còn là 
th>c �n trYc ti!p c(a "a sS loài cá nZi nho, "úng nh� 
nhi#u nghiên c>u "ã kh�ng "�nh sinh v,t phù du là 
h'p ph�n �u th! trong phZ th>c �n c(a các "Si t�'ng 
cá này (Th�'c, 2011). K!t qu* phân tích mSi quan h2 
giaa  m,t "I cá nZi nho VBB vRi mIt sS "ic tr�ng 
cWu trúc qu�n xã plankton (b*ng 6) cho thWy mIt quy 
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lu,t chung là các vùng giàu th>c �n và kh* n�ng s*n 
xuWt v,t chWt hau cT cao csng chính là nTi t,p trung 

cá nZi nho. 

BBBB****ng 5. Phân phng 5. Phân phng 5. Phân phng 5. Phân phSSSSi mi mi mi m,,,,t "t "t "t "IIII cá n cá n cá n cá nZZZZi nhi nhi nhi nhoooo theo các d theo các d theo các d theo các d****i ti ti ti tSSSSc "c "c "c "IIII dòng ch dòng ch dòng ch dòng ch****y ty ty ty t����ng mng mng mng miiiit và dt và dt và dt và d���� th� th� th� th�����ng "ng "ng "ng "IIII cao  cao  cao  cao     
mmmmYYYYc c c c n�n�n�n�RRRRc c c c bibibibi////n n n n     

 Kho*ng  giá tr� CPUA (kg/km2) SS mj l�Ri T� l2 % Nh,n "�nh 
0  ÷  ≤  0,1 90,9 210 7  
0,1 ÷ ≤  0,2 280,9 1998 68 
0,2 ÷ ≤  0,3 216,7 375 13 

Mi#n t,p trung 

0,3 ÷  ≤  0,4 114,9 375 13  

a) Các d*i 
tSc "I  

dòng ch*y 
 (m/s) 

 TZng 2958 100  
-15 ÷ ≤  -10 279,7 628 21 
-10 ÷ ≤  -5 493,0 261 9 

Mi#n t,p trung chính 

-5 ÷ ≤   0 127,8 645 22  
0 ÷ ≤  5 22,2 204 7  
5÷ ≤  10 6,6 41 1  

10÷ ≤  15 54,3 98 3  
15 ÷ ≤  20 155,5 1081 37 Mi#n t,p trung phX 

b) Các d*i d� 
th��ng 

"I cao mYc 
n�Rc bi/n 

(cm) 

 TZng 2958 100  
BBBB****ng 6. Phân phng 6. Phân phng 6. Phân phng 6. Phân phSSSSi mi mi mi m,,,,t "t "t "t "IIII cá n cá n cá n cá nZZZZi nhi nhi nhi nhoooo theo các d theo các d theo các d theo các d****i giá tri giá tri giá tri giá tr���� sinh kh sinh kh sinh kh sinh khSSSSi và n�ng sui và n�ng sui và n�ng sui và n�ng suWWWWt qut qut qut qu����n xã plankton bin xã plankton bin xã plankton bin xã plankton bi////nnnn    

 Kho*ng giá tr� CPUA (kg/km2) SS mj l�Ri T� l2 (%) Nh,n "�nh 
500-550 3,5 69 2  
550-600 97,3 208 7  
600-650 178,8 718 24 
650 -700 249,2 486 16 
700 -750 199,9 1477 50 

Mi#n t,p trung 

a) Sinh khSi 
thYc v,t phù du 

(mg-t�Ti/m3) 

 TZng 2958 100  
<50 7,3 24 1  

50-55 1,3 49 2  
55-60 61,9 253 9  
60-65 184,0 706 24 
65-70 200,6 755 26 
70 -75 286,7 734 25 
75-80 131,4 437 15 

Mi#n t,p trung 

b) N�ng suWt sT 
cWp tinh (mg-
C/m3.ngày) 

 TZng 2958 100  
<60 5,5 33 1  

60 -65 1,6 45 2  
65-70 197,6 420 14 
70-75 122,8 804 27 
75-80 185,5 759 26 
80-85 306,7 698 24 
>85 142,1 200 7 

Mi#n t,p trung 

c) Sinh khSi 
"Ing phù du 
(mg-t�Ti/m3) 

 TZng 2958 100  
<0,6 3,3 73 2  

0,6-0,8 150,9 1289 44 
0,8-1,0 242,6 1416 48 

>1 149,8 180 6 
Mi#n t,p trung 

d) N�ng suWt 
th> cWp (mg-
C/m3.ngày) 

 TZng 2958 100  



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 34 

3.5. Phân tích t�Tng quan cá 3.5. Phân tích t�Tng quan cá 3.5. Phân tích t�Tng quan cá 3.5. Phân tích t�Tng quan cá ———— môi tr� môi tr� môi tr� môi tr��ng "Si �ng "Si �ng "Si �ng "Si 
vvvvRi nhóm cá nZi nho v�nh BORi nhóm cá nZi nho v�nh BORi nhóm cá nZi nho v�nh BORi nhóm cá nZi nho v�nh BOc bc bc bc bI  I  I  I      

K!t qu* phân tích "Ic l,p quan h2 giaa CPUA cá 
nZi nho vRi tMng "ic tr�ng cT b*n c(a cWu trúc các 
tr��ng th(y "Ing lYc và môi tr��ng bi/n phía Tây 
VBB "ã cho thWy kho*ng tSi �u c(a tMng y!u tS. K!t 
qu* này s� rWt hau ích cho vi2c lYa chKn các tham sS 
sinh thái trIi trong các nghiên c>u chuyên sâu, "ic 
bi2t, "ó csng chính là t� t�.ng ch( "Po c(a ph�Tng 
pháp ch%ng b*n "% trong xây dYng dY báo ng� 
tr��ng. Tuy nhiên, trên thYc t! môi tr��ng lPi có sY 
tác "Ing tZng h'p c(a tWt c* các y!u tS vô sinh, hau 
sinh nên chOc chOn s� có nhang hi2u >ng ng�'c 
chi#u nhau c(a nhang tác "Ing này mà ph�Tng pháp 
ch%ng b*n "% khó tách "�'c. Sk dXng ph�Tng pháp 
phân tích t�Tng quan nhi#u bi!n là gi*i pháp hau hi2u 
khOc phXc "�'c nh�'c "i/m trên. BI sS li2u CPUE cá 
nZi nho VBB "%ng bI vRi các "ic tr�ng cWu trúc các 
tr��ng th(y "Ing lYc và môi tr��ng bi/n (b*ng 1) "ã 
"�'c sk dXng cho mXc "ích này. TWt c* các sS li2u sk 
dXng "#u có cùng quy mô không gian (trung bình ô 
l�Ri 0,25 "I kinh vd) và th�i gian (trung bình tháng). 

Nhang thông tin cT b*n c(a phép phân tích 
t�Tng quan tMng tháng "�'c t,p h'p trong b*ng 7. 
K!t qu* cho thWy, t�Tng quan cá - môi tr��ng bi/u 
hi2n tSt nhWt trong tháng 12 (R=0,70) và y!u nhWt . 
tháng 4 (R=0,45). Nhìn chung, t�Tng quan trong các 
tháng mùa "ông (tháng 12, tháng 1 - có h2 sS R trung 
bình 0,67) bi/u hi2n tSt hTn so vRi các tháng mùa hè 
(tháng 6, 7, 8 - có h2 sS R trung bình 0,597); các 
tháng mùa thu (tháng 10, 11) có h2 sS R trung bình 
0,53 và các tháng mùa xuân (tháng 4, 5) có h2 sS R 
trung bình 0,46. V# tZng th/, mic dù h2 sS t�Tng 
quan tuy không cao song csng "( ý nghda thSng kê 
"/ có th/ sk dXng các ph�Tng trình h%i quy thu "�'c 
làm ph�Tng trình dY báo (trM các tháng 2, 3 và 9). 
Các h2 sS ph�Tng trình h%i quy "a bi!n giaa cá nZi 
nho (CPUA- kg/km2) và các bi!n môi tr��ng trong 
12 tháng thuIc vùng bi/n phía Tây v�nh BOc bI "�'c 
th/ hi2n trong b*ng 7. � "ây csng thMa nh,n mIt 
nh�'c "i/m là bI sS li2u "%ng bI cá - môi tr��ng 
trong các tháng 2, 3 và 9 là quá ít nên nhang k!t qu* 
"Si vRi các tháng này ch� mang ý nghda tham kh*o. 

BBBB****ng 7. Tng 7. Tng 7. Tng 7. TZZZZng hng hng hng h''''p thông tin cT bp thông tin cT bp thông tin cT bp thông tin cT b****n phân tích t�Tng quan cán phân tích t�Tng quan cán phân tích t�Tng quan cán phân tích t�Tng quan cá---- môi tr� môi tr� môi tr� môi tr�����ngngngng    trung bình tháng (nhitrung bình tháng (nhitrung bình tháng (nhitrung bình tháng (nhi####u n�m) cho u n�m) cho u n�m) cho u n�m) cho 
nhóm cá nnhóm cá nnhóm cá nnhóm cá nZZZZi nhi nhi nhi nhoooo    vvvv����nh Bnh Bnh Bnh BOOOOc bc bc bc bIIII    

Tháng 
H2 sS t�Tng quan 

chung R 
Sai sS 

cho phép 
�I b*o "*m (%) 

�I dài chuUi sS li2u 
(sS ô l�Ri) 

1 0,65 76 91 65 
4 0,45 134 98 80 
5 0,48 153 77 70 
6 0,55 140 83 69 
7 0,66 382 97 89 
8 0,58 81 78 55 
10 0,58 124 71 99 
11 0,48 163 89 72 
12 0,70 104 78 46 

Trung bình 0,57 151 85 72 
Riêng các tháng d�Ri "ây ch� tham kh*o 

2 0,90 33,61 100 9 
3 0,90 5,26 100 16 
9 0,84 5,42 59 22 

4

4. K�T LU N VÀ KI�N NGH! 

4.1. K4.1. K4.1. K4.1. K!!!!t lut lut lut lu,,,,nnnn    

 T%n tPi mSi t�Tng quan giaa cá nZi nho vRi cWu 
trúc các tr��ng th(y "Ing lYc hKc và môi tr��ng . 
vùng bi/n v�nh BOc bI và sY thay "Zi c(a cWu trúc các 
tr��ng  th(y "Ing lYc, môi tr��ng "ã *nh h�.ng "!n 
phân bS cá nZi nho trong vùng bi/n nghiên c>u. 

4.2. Ki4.2. Ki4.2. Ki4.2. Ki!!!!n nghn nghn nghn ngh����    

 Ti!p tXc thu th,p bZ sung da li2u n�ng suWt 
"ánh bOt cá, "ic bi2t là các tháng có ngu%n sS li2u 
còn th�a nh�: tháng 2, 3 và tháng 9. Thu th,p bZ 
sung các "ic "i/m sinh hKc, sinh thái c(a cá nZi nho 
làm cT s. cho vi2c xác "�nh các mSi t�Tng quan chit 
hTn và áp dXng vào xây dYng các b*n tin dY báo ng� 
tr��ng khai thác cá nZi nho. 
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RESEARCH RELATIONSHIP BETWEEN SMALL PELAGIC AND STRUCTURE OF OCEANOGRAPHYRESEARCH RELATIONSHIP BETWEEN SMALL PELAGIC AND STRUCTURE OF OCEANOGRAPHYRESEARCH RELATIONSHIP BETWEEN SMALL PELAGIC AND STRUCTURE OF OCEANOGRAPHYRESEARCH RELATIONSHIP BETWEEN SMALL PELAGIC AND STRUCTURE OF OCEANOGRAPHY    

IN TIN TIN TIN THE WEST OF THE TONKIN GULFHE WEST OF THE TONKIN GULFHE WEST OF THE TONKIN GULFHE WEST OF THE TONKIN GULF    
    Bui Thanh Hung , Doan Van BoBui Thanh Hung , Doan Van BoBui Thanh Hung , Doan Van BoBui Thanh Hung , Doan Van Bo    

SummarySummarySummarySummary    
The results showed that, relationship between small pelagic and structure of oceanography is the best in 
December (R=0.7) and weakest in April (R=0,45). In general,in the winter (December and January, the 
correlation coefficients average R= 0.68) relationship between small pelagic and structure of oceanography is 
better than in summer (June, July, August: R= 0.6); in autumn (october, November)R=0.53 and Spring (April, 
May) R=0.47.The CPUA kg/km2 (Cacth per unit of acrea) and some of the basic features of the 
hydrodynamic structure and marine environment in the west of the Tonkin gulf have been analyzed and 
determined. The range of evironment in which have high CPUA is in warmer temperature range 26-29oC, sea 
suface temperature positive anomalies 1-3oC, horizontal gradien of sea suface temperature less than 
0,1oC/10km (less heat-sensitive zone), salinity range 33-33.5‰, , horizontal gradien of sea suface salinity less 
than 0,05‰/10km (less salinity -sensitive zone),average of current speed 10-30cm/s and hight primary 
production. This is considered to be a positive ecological environment  Indicates the concentration level of 
small pelagic the west of the Tonkin Gulf. The above information is the basis for identifying environmental 
variables for the prediction of fishing grounds small pelagic. 
Key wordKey wordKey wordKey word: Structure of oceanography , extreme ecological conditions,, Fishing ground of small pelagic. 
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TR'NG CÁ, CÁ CON � VÙNG BI�N VEN B� VI�T NAM 
N!M 2015-2016 

�ào Th�ào Th�ào Th�ào Th���� Liên Liên Liên Liên1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n Quang Hùngn Quang Hùngn Quang Hùngn Quang Hùng1111    
TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Trong 2 chuy!n kh*o sát . vùng bi/n ven b� n�m 2015 và 2016 "ã thu "�'c tZng sS 51.632 tr>ng cá (TC) và 
11.750 cá con (CC). B�Rc "�u "ã xác "�nh "�'c 78 loài/nhóm loài thuIc 57 hK. Trong "ó, các hK cá kh!, cá 
cTm và cá trích có thành ph�n loài phong phú nhWt. Các hK cá kinh t! th��ng xuyên bOt gip c* tr>ng cá và cá 
con. M,t "I tr>ng cá, cá con khác nhau theo n�m và theo vùng bi/n. M,t "I tr>ng cá, cá con trung bình 2 
n�m t�Tng "Si cao "Pt 2919 TC và 555 CC/1000 m3 n�Rc bi/n. Trong "ó, vùng bi/n Tây Nam bI có m,t "I 
cao nhWt vRi 7409 TC và 963 CC/1000 m3 n�Rc bi/n. Phân bS c(a TCCC . vùng bi/n ven b� vào mùa gió 
�ông BOc t�Tng "Si t,p trung . vùng ven b� H*i Phòng - Thái Bình, Khánh Hòa, Bình Thu,n, Bà R�a - Vsng 
Tàu, B!n Tre "!n BPc Liêu, Tây BOc Cà Mau và vùng bi/n ven b� Kiên Giang vRi m,t "I TCCC "Pt > 5.000 
TCCC/1000 m3. Bên cPnh "ó còn xuWt hi2n mIt sS vùng có m,t "I TC "áng k/ dao "Ing tM 2.000 "!n 5.000 
TC/1000m3 n�Rc nh� vùng bi/n ven b� thuIc t�nh ThMa Thiên Hu!, Qu*ng Nam, Qu*ng Ngãi và mIt sS ti/u 
vùng khác. 
TTTTMMMM khóa khóa khóa khóa: Tr>ng cá, cá con, vùng bi/n ven b�, phân bS. 

 
1. M� ��U6 

Vùng bi/n ven b� có vai trò "ic bi2t quan trKng 
liên quan trYc ti!p "!n sY b#n vang c(a ngh# cá mic 
dù tra l�'ng ngu%n l'i không lRn (BI Th(y s*n, 
1996). Vùng bi/n ven b� "�'c xem là nTi sinh c�, bãi 
�Tng nuôi bZ sung cho ngu%n l'i c(a h�u h!t các "Si 
t�'ng h*i s*n trong giai "oPn sRm, giai "oPn con non 
có kích th�Rc nho (PhPm Th�'c, 2004). Mic dù v,y, 
sY nhìn nh,n và "ánh giá vai trò c(a vùng bi/n ven 
b� ch�a "úng mYc và ít "�'c quan tâm nghiên c>u 
"ánh giá c* v# hi2n trPng và bi!n "Ing ngu%n l'i h*i 
s*n. 

Trong nhang n�m qua, công tác b*o v2 ngu%n 
l'i h*i s*n "ã "�'c quan tâm nhi#u hTn và b�Rc "�u 
"Pt "�'c mIt sS k!t qu*. TZng sS 9/16 khu b*o t%n 
bi/n (MPA) "ã "�'c thành l,p và "i vào hoPt "Ing và 
9/16 khu vYc cWm "ánh bOt th(y s*n (NTZ) có th�i 
hPn . vùng bi/n ven b�, ven "*o "�'c khoanh vùng 
b*o v2.  

Da li2u n#n cho vi2c xác "�nh khu vYc cWm và 
hPn ch! "ánh bOt h*i s*n ch( y!u dYa vào các khu 
vYc phân bS ngu%n giSng tr>ng cá, cá con (TC, CC) 
và Wu trùng tôm con (ATTC). Vì v,y, vi2c nghiên c>u 
"ánh giá hi2n trPng phân bS và sY bi!n "Ing c(a TC, 
CC có vai trò quan trKng tiên quy!t. Trong 2 n�m 
2015 -2016, ti/u dY án sS I.8 “�i#u tra tZng th/ hi2n 
trPng và bi!n "Ing ngu%n l'i th(y s*n ven bi/n Vi2t 
Nam” "�'c phê duy2t tri/n khai thYc hi2n. Các da 
li2u v# TC, CC "ã thu th,p trong 2 chuy!n "i#u tra . 
vùng bi/n ven b� v# cWu trúc thành ph�n loài, phân 

                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản 

bS ngu%n giSng cá . vùng bi/n ven b�, Vi2t Nam 
"�'c tZng h'p và phân tích d�Ri "ây. 

2. TÀI LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1.2.1.2.1.2.1.    Tài liTài liTài liTài li2222u và khu vu và khu vu và khu vu và khu vYYYYc nghiên cc nghiên cc nghiên cc nghiên c>>>>uuuu    
+ Tài li2u nghiên c>u là ngu%n sS li2u v# TC, CC 

c(a "# tài "�'c thYc hi2n tM 2 chuy!n "i#u tra trong 2 
n�m 2015, 2016. 

+ Khu vYc nghiên c>u: Là vùng bi/n "�'c giRi 
hPn b.i mép n�Rc bi/n tPi b� bi/n và tuy!n b� theo 
Ngh� "�nh sS 33/2010/N�-CP  

2.2.2.2.2.2.2.2.    Ph�Tng phápPh�Tng phápPh�Tng phápPh�Tng pháp nghiên c nghiên c nghiên c nghiên c>>>>uuuu    
+ Thi!t k! "i#u tra 
H2 thSng trPm "i#u tra "�'c thi!t k! vRi m,t "I 

dày, bZ sung các mit cOt xen k� vRi mit cOt "i#u tra 
c(a các dY án tr�Rc. Mit cOt thi!t k! song song 
"��ng vd tuy!n vRi kho*ng cách giaa 2 mit cOt là 7,5 
h*i lý.  

Trên cùng mit cOt, trPm "i#u tra "�'c thi!t k! so 
le nhau, dKc theo các mit cOt. Kho*ng cách giaa các 
trPm trên mIt mit cOt là 10 h*i lý. TZng sS trPm "i#u 
tra TC, CC . vùng b� là 220 trPm. Trong "ó, vùng b� 
v�nh BOc bI 60 trPm, vùng b� Trung bI 67 trPm, 
vùng b� �ông Nam bI 55 trPm và vùng b� Tây Nam 
bI 38 trPm.  

 
Hình 1: SHình 1: SHình 1: SHình 1: ST "T "T "T "%%%% tr tr tr trPPPPm vm vm vm v���� "i "i "i "i####u tra n�m 2015,2016u tra n�m 2015,2016u tra n�m 2015,2016u tra n�m 2015,2016    
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+ Ph�Tng pháp "i#u tra 
 Tàu sk dXng trong các chuy!n "i#u tra là tàu 

thuê c(a ng� dân. TPi mUi trPm nghiên c>u ti!n hành 
thu mpu TCCC . t�ng mit. L�'ng n�Rc qua l�Ri 
"�'c xác "�nh b`ng máy "o dòng ch*y gOn . mi2ng 
l�Ri. 

Sk dXng l�Ri kéo t�ng mit "/ thu mpu TCCC. 
L�Ri "�'c th* cách mPn tàu kho*ng 30m và cS "�nh 
vào mPn tàu. Cho tàu chPy theo h�Rng ng�'c sóng, 
vRi tSc "I kho*ng 2 h*i lý/gi�. Th�i gian vRt mpu 
tính tM khi l�Ri bOt "�u Zn "�nh cho tRi khi bOt "�u 
vRt lên là 5-10 phút. 

Mpu "�'c rka sPch bùn "Wt và rác bvn cw lRn, 
chuy/n toàn bI mpu vào lK nhYa có dung tích 1 lít và 
b*o qu*n trong dung d�ch formaldehyde 5-7% "/ 
phân tích. 

+ Ph�Tng pháp phân tích mpu 
Phân tích "�nh loài TCCC b`ng ph�Tng pháp so 

sánh hình thái dYa vào các tài li2u "�nh loPi c(a Vi2t 
Nam, khu vYc và FAO, bao g%m: Nguy�n Hau PhXng 
(1973, 1976-1982, 1991, 1994), Deslman H.C(1920, 
1938), Mito.S (1960, 1966), Zvjagina O.A (1965), 
Muneo Okiyama (1988), J. M. Lei và D. S. Rennis 
(1983), J. M. Lei và T.Trunski (1989), Jeffrey M. Leis 
và Brooke M. Carson-Ewart (2000), A. M. Shadrin et 
al., (2003)… 

TC, CC "�'c nhit ra khoi các sinh v,t phù du và 
rác bvn khác, cho vào Sng nghi2m nút b`ng bông 
thWm n�Rc và l�u gia trong mIt bình có ch>a 
formaldehyd 5-7% (b*o "*m mpu không b� khô và h� 
hong). 

Mpu TCCC "�'c xác "�nh dYa vào các giai "oPn 
phát tri/n theo Rass T. S (1965).  

+ Ph�Tng pháp phân tích và xk lý sS li2u 
L�'ng n�Rc qua l�Ri "�'c chuy/n "Zi tM sS vòng 

quay c(a thi!t b� "o l�u l�'ng n�Rc qua l�Ri 
(flowmeter) theo công th>c sau: 

V = S x T [(X / T) 0,2324 + 0,0497] 
Trong "ó: V là l�'ng n�Rc lKc qua l�Ri (m3); S là 

di2n tích mi2ng l�Ri (m2); X là sS vòng quay trên máy 
flowmeter; T là th�i gian kéo l�Ri (giây). 

�Tn v� tính m,t "I c(a TCCC là sS cá 
th//1000m3 n�Rc bi/n. M,t "I tr>ng cá và cá con 
"�'c tính toán theo công th>c: 

D (cá th//1000 m3) = 1000 x N / V 
Trong "ó: D là m,t "I (tr>ng cá/1000m3 hoic cá 

con/1000 m3); N là sS l�'ng tr>ng cá hoic cá con thu 
"�'c; V là l�'ng n�Rc lKc qua l�Ri (m3). 

Sk dXng các ph�n m#m Excel 2013 cho vi2c 
phân tích thSng kê, phân tích t�Tng quan h%i quy, 
phân tích ph�Tng sai, v� "% th�.  

Ph�n m#m thông tin "�a lý Mapinfo 11.0 và 
Vertical Mapper 3.0 sk dXng xác "�nh di2n tích, nIi 
suy, xây dYng b*n "%, sT "% phân bS m,t "I TC, CC 

3. K�T QU� NGHIÊN C�U 

3.1. Thành ph3.1. Thành ph3.1. Thành ph3.1. Thành ph�n loài, sS l�'ng tr>ng cá, cá con�n loài, sS l�'ng tr>ng cá, cá con�n loài, sS l�'ng tr>ng cá, cá con�n loài, sS l�'ng tr>ng cá, cá con    
Qua 02 chuy!n thu mpu TC, CC . vùng bi/n ven 

b� Vi2t Nam b`ng l�Ri kéo t�ng mit n�m 2015 và 
2016, "ã thu "�'c 51.632 tr>ng cá và 11.750 cá con. 
B�Rc "�u "ã xác "�nh "�'c 78 loài/nhóm loài, thuIc 
57 hK,  chi!m 25,21% tZng sS TC và 99,95% tZng sS 
CC. Trong "ó n�m 2015 bOt gip 54 loài/ nhóm loài 
thuIc 40 hK, n�m 2016 bOt gip 60 loài thuIc 49 hK. 

SS l�'ng loài/nhóm loài, hK csng khác nhau rWt 
lRn giaa các vùng bi/n. Trong hai n�m, thành ph�n 
TC, CC . vùng bi/n v�nh BOc bI bOt gip 32 
loài/nhóm thuIc 36 hK; vùng bi/n Trung bI bOt gip 
31 loài/nhóm thuIc 30 hK; vùng bi/n �ông Nam bI 
bOt gip 54 loài/nhóm thuIc 40 hK; vùng bi/n Tây 
Nam bI bOt gip 37 loài/nhóm thuIc 36 hK. �a sS các 
vùng bi/n có sS l�'ng loài/ nhóm loài, hK "#u t�ng, 
riêng vùng bi/n Tây Nam bI gi*m. N�m 2015, . vùng 
bi/n v�nh BOc bI bOt gip 14 loài/nhóm thuIc 22 hK; 
vùng bi/n Trung bI bOt gip 21 loài/nhóm thuIc 25 
hK, . vùng bi/n �ông Nam bI bOt gip 31 loài/nhóm 
thuIc 29 hK, và vùng bi/n Tây Nam bI bOt gip 19 
loài/nhóm thuIc 26 hK. N�m 2016, vùng bi/n v�nh 
BOc bI bOt gip 28 loài/nhóm thuIc 32 hK; vùng bi/n 
Trung bI bOt gip 19 loài/nhóm thuIc 25 hK, vùng 
bi/n �ông Nam bI bOt gip 32 loài/nhóm thuIc 29 hK 
và vùng bi/n Tây Nam bI bOt gip 23 loài/nhóm 
thuIc 32 hK (B*ng 1). Vùng bi/n Trung bI không 
nhang thu "�'c ít hTn v# sS l�'ng TC, CC mà cWu 
trúc thành ph�n loài csng nghèo hTn so vRi các vùng 
bi/n khác. SS l�'ng TC, CC thu "�'c . vùng bi/n 
v�nh BOc bI chi!m kho*ng 19% tZng sS; Trung bI 
chi!m kho*ng 9% tZng sS; Tây Nam bI chi!m 
kho*ng 42% tZng sS và �ông Nam bI chi!m kho*ng 
30% tZng sS. SS l�'ng TC, CC thay "Zi theo n�m, 
theo vùng rõ r2t. N�m 2015 vùng bi/n �ông Nam bI 
chi!m t� l2 cao nhWt 62%, ti!p "!n là Tây Nam bI 
19%, Trung bI 12 % và ít nhWt nhWt là V�nh BOc bI vRi 
7% tZng sS.  Sang n�m 2016, sS l�'ng TC, CC . vùng 
bi/n �ông Nam bI chi!m t� l2 cao nhWt 41% , ti!p 
"!n là Tây Nam bI 27%, v�nh BOc bI 25 % và ít nhWt là 
Trung bI chi!m g�n 7% tZng sS. 
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BBBB****ng 1: Thành phng 1: Thành phng 1: Thành phng 1: Thành ph����n loài trn loài trn loài trn loài tr>>>>ng cá, cá con bng cá, cá con bng cá, cá con bng cá, cá con bOOOOt gt gt gt giiiip p p p .... vùng bi vùng bi vùng bi vùng bi////n ven bn ven bn ven bn ven b����    
N�m 2015 N�m 2016 Chung TT Vùng bi/n �Si t�'ng 

HK Loài/nhóm 
loài 

HK Loài/nhóm 
loài 

HK Loài/nhóm 
loài 

Tr>ng cá 6 5 7 6 7 7 1 V�nh BOc 
bI (VBB) Cá con 20 11 30 23 33 26 

Tr>ng cá 6 3 6 3 8 4 2 Trung bI 
(TB) Cá con 22 19 22 16 30 27 

Tr>ng cá 6 5 9 10 10 13 3 �ông Nam 
bI (�NB) Cá con 26 16 32 34 35 40 

Tr>ng cá 8 12 5 3 6 7 4 Tây Nam 
bI (TNB) Cá con 27 24 32 20 36 32 

Tr>ng cá 10 15 10 10 12 15  Toàn vùng 
Cá con 35 42 46 52 53 65 

V# sS l�'ng thành ph�n TC bOt gip: K!t qu* 
nghiên c>u "ã xác "�nh "�'c taxon c(a 12 hK và 15 
loài/nhóm loài. SS l�'ng taxon bOt gip "�'c giaa các 
vùng không có sY chênh l2ch lRn. � 4 vùng bi/n 
nghiên c>u, thành ph�n loài TC, CC . vùng bi/n 
�NB phong phú nhWt, ti!p theo là TNB, VBB và ít 
nhWt là TB. TC hK cá BTn l�wi - Cynoglossidae chi!m 
�u th! . tWt c* các vùng bi/n nghiên c>u. TC hK cá 
Trong - Engraulidae, hK cá Trích - Clupeidae, hK cá 
�Si - Mugillidae có sY thay "Zi v# vùng bi/n xuWt 
hi2n:  n�m 2015 bOt gip . vùng bi/n Trung bI và 
�ông Tây Nam bI , n�m 2016 bOt gip . vùng bi/n 
v�nh BOc bI và �ông Tây Nam bI.  

Khác vRi TC, CC bOt gip . các vùng bi/n nghiên 
c>u có sY khác nhau v# loài chi!m �u th!. N�m 2015, 
. vùng bi/n v�nh BOc bI, CC thu "�'c nhi#u nhWt 
thuIc hK cá L�'ng - Nemipteridae, sau "ó là hK cá 
Trích - Clupeidae và hK cá BSng trOng - Gobiidae; 
vùng bi/n Trung bI chi!m �u th! là CC hK cá C�ng - 
Teraponidae và hK cá Phèn - Mullidae; vùng bi/n 
�ông Nam bI, bOt gip nhi#u nhWt là CC thuIc hK cá 
Trích - Clupeidae và cá C�ng - Teraponidae, ti!p theo 
là các hK cá �ù - Sciaenidae, cá L�'ng - 
Nemipteridae, cá �Xc - Sillaginidae, cá Phèn - 
Mullidae, cá BSng trOng - Gobiidae, cá Tuy!t tê giác - 
Bregmacerotidae và cá �Si - Mugillidae; chi!m �u 
th! . vùng bi/n Tây Nam bI là các hK cá Phèn - 
Mullidae, cá C�ng - Teraponidae, cá Trích - 
Clupeidae và cá BSng trOng - Gobiidae. N�m 2016, 
vùng bi/n v�nh BOc bI, CC thu "�'c nhi#u nhWt 
thuIc hK cá L�'ng - Nemipteridae, sau "ó là hK cá 
Trích - Clupeidae, cá �Xc - Sillaginidae; vùng bi/n 
Trung bI chi!m �u th! là CC hK cá Trích - 
Clupeidae,  hK cá C�ng - Teraponidae , hK cá �Xc — 

Sillaginidae và hK cá Phèn - Mullidae; vùng bi/n Tây 
Nam bI bOt gip nhi#u nhWt là CC thuIc hK cá Trích — 
Clupeidae, ti!p theo là các hK cá Phèn - Mullidae, cá 
L�'ng - Nemipteridae, cá BSng trOng - Gobiidae, cá 
Trong - Engraulidae cá �Si - Mugillidae và cá SuSt - 
Atherinidae; chi!m �u th! . vùng bi/n �ông Nam bI 
là các hK cá L�'ng - Nemipteridae,  cá Phèn - 
Mullidae, cá Trích - Clupeidae, cá Li2t - 
Leiognathidae, cá BSng - Gobiidae, cá Kh! - 
Carangidae, cá STn bi/n - Ambassidae và hK cá  Mào 
gà - Blennidae. 

3.2. C3.2. C3.2. C3.2. CWu trúc thành ph�n loàiWu trúc thành ph�n loàiWu trúc thành ph�n loàiWu trúc thành ph�n loài    
TZng sS 57 hK cá bOt gip trong 2 chuy!n "i#u tra 

có hK cá kh! - Carangidae có thành ph�n loài phong 
phú nhWt 7 loài/nhóm loài, hK cá Trong - Engraulidae 
và cá Trích - Clupeidae có 6 loài/nhóm loài; ti!p theo 
là hK cá MSi - Synodontidae có 5 loài/nhóm loài; hK 
cá cá Kìm - Hemiramphidae có 4 loài/nhóm loài và cá 
BTn - Bothidae có 3 loài. MIt sS hK cá bOt gip vRi sS 
l�'ng ít nh� hK cá D�a - Muraenidae, cá �èn l%ng - 
Myctophidae, cá Chai - Platycephalidae, cá Mù làn - 
Scorpaenidae, cá Tráp - Sparidae, cá Chào mào - 
Triglidae... 

MIt sS hK cá "ic tr�ng vùng bi/n ven b� nh� cá 
�Si, cá �Xc, cá Phèn, cá MSi, cá �ù... "ã bOt gip 
t�Tng "Si phong phú v# giai "oPn phát tri/n c(a cá 
th/. Tuy nhiên cá con thuIc hK cá �èn l%ng ("ic 
tr�ng vùng bi/n sâu), cá NXc heo, cá Rô bi/n, cá Thu 
ngM  (th��ng bOt gip vùng bi/n xa b�) csng xuWt 
hi2n trong mpu thu "�'c. �i#u này cho thWy sY 
phong phú c(a khu h2 TC, CC . vùng bi/n ven b�. 

Khi so sánh vRi thành ph�n loài cá lRn bOt gip tPi 
vùng bi/n ven b� �ông Tây Nam bI c(a PhPm QuSc 
Huy và nnk (2008), thWy thành ph�n TC, CC ph*n 
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ánh khá "�y "( "ic tính c(a khu h2  cá vùng n�Rc 
ven b�. Trong thành ph�n loài thu "�'c, t�n suWt 
xuWt hi2n c(a các nhóm cá "áy, cá nZi khác nhau . 
mUi ti/u vùng, ph*n ánh tính chWt khác bi2t c(a môi 
tr��ng . "ó. Mit khác, csng thWy thành ph�n cá . 
giai "oPn cá con "a dPng và phong phú hTn . giai 
"oPn cá h�Tng và cá bIt, nh�ng v# sS l�'ng thì 
ng�'c lPi, . giai "oPn cá bIt thu "�'c nhi#u hTn giai 
"oPn cá con và cá h�Tng. 

K!t qu* nghiên c>u c(a �U V�n Nguyên (1981) 
khi nghiên c>u TC, CC . vùng bi/n Thu,n H*i - 
Minh H*i "ã "�a ra danh sách 95 hK, 98 giSng và 105 
loài và . toàn bI vùng bi/n Vi2t Nam n�m 2000 
Ch�Tng trình h'p tác nghiên c>u vRi SEAFDEC 
(Trung tâm Phát tri/n Ngh# cá �ông Nam Á) csng 
"�a ra danh sách 78 hK, 90 giSng và 94 loài. 
Termvidchakorn (1999) khi nghiên c>u v# thành 
ph�n loài và sY phân bS m,t "I c(a CC . vùng bi/n 
ven b� phía �ông c(a Sabah, Sarawak và Brunei 
Darussalam ("Si di2n vRi vùng bi/n phía Nam - Vi2t 
Nam và cùng ph�Tng pháp thu mpu) "ã "�a ra danh 
sách c(a 112 hK và 184 loài. 

Nguy�n Vi!t Nghda và nnk (2015) khi nghiên 
c>u "ánh giá ngu%n l'i . vùng bi/n khTi xa b� trong 
giai "oPn 2011 -2015 "ã tZng k!t nIi dung "i#u tra 
TC, CC và công bS mIt sS k!t qu*. Vùng bi/n v�nh 
BOc bI "ã xác "�nh "�'c 95 loài/nhóm loài thuIc 57 
hK, vùng bi/n Trung bI xác "�nh "�'c 130 
loài/nhóm loài thuIc 73 hK, vùng bi/n �ông Nam bI 
xác "�nh "�'c 144 loài/nhóm loài thuIc 74 hK, vùng 
bi/n Tây Nam bI xác "�nh "�'c 81 loài/nhóm loài 

thuIc 56 hK, và giaa Bi/n �ông xác "�nh "�'c 126 
loài/nhóm loài thuIc 77 hK.  So sánh các k!t qu* 
"i#u tra . vùng bi/n ven b� trong nghiên c>u này 
thWy r`ng, cWu trúc thành ph�n loài trong nghiên c>u 
này thi!u h�n nhang nhóm cá sSng . t�ng n�Rc sâu 
nh� Opisthoproctidae, Bathylagidae, 
Gonostomatidae, Chauliodontidae, 
Symphisanodontidae, Stomiidae, Melanostomiidae, 
Idiacanthiae, Paralepididae, Osmosudidae, 
Alepisauridae, Chaunaciidae… nhóm cá sSng . vùng 
n�Rc quanh "*o chìm, rPn "á san hô nh�: giSng cá 
�o môi - Erythrocles, hK cá B�Rm - Chaetodontidae, 
hK cá Mó - Scaridae..., nhóm cá bi/n khTi nh�: HK cá 
Thu HS  - Gempylidae, hK cá Ki!m - 
Histiophoridae..., nhóm cá n�Rc ngKt và n�Rc l' vùng 
cka sông nh� cá Cháo - Elopidae, cá M�ng - 
Chanidae… còn các hK cá sSng . ven b�, cá nZi, t�ng 
"áy và sát "áy có thành ph�n ít hTn nhi#u.   

3.3. M3.3. M3.3. M3.3. M,t "I tr>ng cá, cá con,t "I tr>ng cá, cá con,t "I tr>ng cá, cá con,t "I tr>ng cá, cá con    
3.3.1.  M,t "I tr>ng cá 
M,t "I tr>ng cá trung bình cho toàn vùng bi/n 

ven b� t�Tng "Si cao, trung bình 2 n�m "Pt 2.919 
TC/1000m3 (B*ng 2). Vùng bi/n TNB có m,t "I TC 
cao nhWt kho*ng 7.409 TC/1000 m3. Các vùng bi/n 
khác có m,t "I TC thWp hTn "Pt 3.166 TC/1000m3 . 
�ông Nam bI, 1.612 TC/1000m3 . VBB và 1.147 
TC/1000m3 . TB. Nhìn chung, m,t "I TC có sY bi!n 
"Ing gi*m mPnh 69% khi so sánh giaa k!t qu* "i#u 
tra n�m 2016 vRi n�m 2015. Xét theo vùng, m,t "I 
TC gi*m mPnh 87% . vùng bi/n Tây Nam bI, 83% . 
Trung bI, 30% . vùng bi/n �NB.  

BBBB****ng 2: Mng 2: Mng 2: Mng 2: M,,,,t "t "t "t "IIII trung bình c trung bình c trung bình c trung bình c((((a tra tra tra tr>>>>ng cá thu mng cá thu mng cá thu mng cá thu mppppu u u u .... vùng bi vùng bi vùng bi vùng bi////n ben bn ben bn ben bn ben b����, n�m 2015, n�m 2015, n�m 2015, n�m 2015----2016.2016.2016.2016.    
MMMM,,,,t "t "t "t "IIII trung bình TC/1000m trung bình TC/1000m trung bình TC/1000m trung bình TC/1000m3333    Vùng biVùng biVùng biVùng bi////nnnn    

N�m 20N�m 20N�m 20N�m 2015151515    N�m 2016N�m 2016N�m 2016N�m 2016    Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    
V�nh BOc bI 2.104 1.120 1.612 
Trung bI 1.973 320 1.147 
�ông Nam bI 3.727 2.604 3.166 
Tây Nam bI 13.170 1.648 7.409 
Toàn vùng 4.4524.4524.4524.452    1.3861.3861.3861.386    2.9192.9192.9192.919    
M,t "I TC trung bình "�'c xác "�nh cho tMng 

vùng bi/n và theo tMng n�m (B*ng 2). K!t qu* "i#u 
tra n�m 2015 "ã ch� ra r`ng, hK cá trong có m,t "I 
TC cao nhWt kho*ng 520 TC/1000 m3, ti!p "ó là hK cá 
bTn l�wi 421 TC/1000m3, hK cá trích 216 TC/1000m3, 
hK cá mSi 231 TC/1000m3  và hK cá "Si ch� "Pt 107 
TC/1000 m3. Theo vùng bi/n, các hK có m,t "I TC 
cao "�'c xác "�nh là hK cá trong . VBB (529 TC 
TC/1000 m3), TNB (462 TC/1000 m3), TB (TC/1000 

m3); hK cá trích . TNB (439 TC/1000 m3), TB (359 
TC/1000 m3); hK cá bTn . �NB (376 TC/1000m3), 
TNB (203 TC/1000 m3) và hK cá mSi . �NB (220 
TC/1000 m3). N�m 2016, m,t "I TC c(a các hK "i/n 
hình "#u gi*m theo xu h�Rng chung c(a m,t "I 
chung toàn vùng bi/n ven b�. Các hK ghi nh,n có 
m,t "I cao theo vùng bi/n là hK cá bTn . �NB (533 
TC/1000 m3), VBB (308 TC/1000 m3); hK cá trong . 
�NB (353 TC/1000m3), VBB (163 TC/1000m3); hK 
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cá mSi . �NB (170 TC/1000m3), TB (112 TC/1000 
m3). Các hK h*i s*n khác . các vùng bi/n "#u có m,t 
"I trung bình theo vùng nho hTn 100 TC/1000 m3. 
SS l�'ng lRn TC ch�a xác "�nh "�'c "!n "Si t�'ng 
chi!m "!n 90% tZng sS TC thu th,p. �ây là mIt trong 
nhang hPn ch! "/ xác "�nh các bãi "j c(a các "Si 
t�'ng có giá tr� kinh t! cao. 

3.3.2. M,t "I  cá con 
Cá con thu mpu . vùng bi/n ven b� h�u h!t xác 

"�nh "�'c "!n giSng, hK và mIt sS "Si t�'ng xác 
"�nh "�'c "!n loài. Trên cT s. k!t qu* "i#u tra, m,t 
"I CC "�'c xác "�nh cho tMng "Si t�'ng, vùng bi/n 
và tính chung cho toàn vùng bi/n ven b�, k!t qu* cX 
th/ trình bày . và B*ng 3. 

Nhìn chung, vùng bi/n ven b� có m,t "I CC 
t�Tng "Si cao, trung bình chung 2 n�m cho toàn 
vùng "Pt 555 CC/1000 m3. Có sY chênh l2ch lRn v# 
m,t "I CC giaa các vùng bi/n. Vùng bi/n TNB có 
m,t "I CC cao nhWt kho*ng 963 CC/1000 m3, ti!p "ó 
là vùng bi/n �NB "Pt 956 CC/1000 m3. Vùng bi/n 
Trung bI và VBB ch� "Pt t�Tng >ng là 162 CC/1000 
m3 và 148 CC/1000 m3. So sánh theo th�i gian, m,t 
"I CC . các vùng trong n�m 2016 "#u gi*m so vRi 
n�m 2015 . h�u h!t các vùng bi/n. M,t "I CC . n�m 
2016 gi*m 85% . �NB, 72% . TNB, 41% . VBB và 15% 
. vùng bi/n TB. M,t "I ngu%n giSng gi*m s� làm 
gi*m v# l�'ng bZ sung và "ây là thông tin ban "�u 
cho sY bi!n "Ing v# ngu%n l'i cá . th�i "i/m sau "ó. 

BBBB****ng 3: Mng 3: Mng 3: Mng 3: M,,,,t "t "t "t "IIII trung bình c trung bình c trung bình c trung bình c((((a cá con thu ma cá con thu ma cá con thu ma cá con thu mppppu u u u .... vùng bi vùng bi vùng bi vùng bi////n ben bn ben bn ben bn ben b����, n�m 2015, n�m 2015, n�m 2015, n�m 2015----2016.2016.2016.2016.    
MMMM,,,,t "t "t "t "IIII trung bình CC/1000m trung bình CC/1000m trung bình CC/1000m trung bình CC/1000m3333    Vùng biVùng biVùng biVùng bi////nnnn    

N�m 2015N�m 2015N�m 2015N�m 2015    N�m 2016N�m 2016N�m 2016N�m 2016    Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    
V�nh BOc bI 187 109 148 
Trung BI 175 149 162 
�ông Nam BI 1.669 244 956 
Tây Nam BI 1.508 418 963 
Toàn vùng 896896896896    215215215215    555555555555    
K!t qu* "i#u tra ngu%n giSng CC n�m 2015 "ã 

xác "�nh CC hK cá c�ng có m,t "I cao nhWt so vRi các 
hK khác, "Pt kho*ng 473 CC/1000 m3 và t,p trung 
chính . vùng bi/n �NB (663 CC/1000 m3). Các vùng 
bi/n khác m,t "I CC hK cá c�ng . m>c trung bình,  
t�Tng >ng 123 CC/1000 m3 . TNB, 100 CC/1000 m3 
. TB và vùng bi/n VBB ch� "Pt 13 CC/1000 m3. HK 
cá phèn và hK cá trích có m,t "I trung bình chung 
toàn vùng khá cao, t�Tng >ng là 300 CC/1000 m3 và 
288 CC/1000 m3. Cá con c(a 2 hK cá này ch( y!u t,p 
trung chính . vùng bi/n tM TB "!n TNB, vùng bi/n 
VBB có m,t "I thWp. MIt sS hK cá khác có m,t "I 
CC . m>c thWp hTn nh� hK cá l�'ng (90 CC/1000 
m3), hK cá "ù (72 CC/1000 m3), hK cá trong (38 
CC/1000 m3), hK cá "Si (41 CC/1000 m3), hK cá "Xc 
(46 CC/1000 m3), tuy nhiên m,t "I c(a chúng 
th��ng khá "%ng "#u . c* 3 vùng bi/n tM TB, �NB 
"!n TNB. Vùng bi/n VBB nhìn chung có m,t "I CC 
các hK cá kinh t! t�Tng "Si thWp so vRi các vùng bi/n 
khác.  

� n�m 2016, m,t "I CC "#u có xu th! gi*m và 
"Pt giá tr� t�Tng "Si thWp . các vùng bi/n và các "Si 
t�'ng kinh t!. H�u h!t các hK kinh t! "#u có m,t "I 
CC chung cho toàn vùng bi/n ven b� d�Ri 50 
CC/1000 m3. M,t "I CC theo hK "Pt m>c trên 100 
CC/1000 m3 t�Tng "Si ít, mà ch� bOt gip . hK cá c�ng 

"Pt 102 CC/1000 m3 và hK cá l�'ng 117 CC/1000 m3 
. vùng bi/n �NB. HK cá trích có m,t "I trung bình 
theo vùng nho hTn 56 CC/1000 m3. HK cá phèn ghi 
nh,n "�'c m,t "I 82 CC/1000 m3 . �NB trong khi 
các vùng khác thWp hTn 37 CC/1000 m3. Có nhi#u 
y!u tS *nh h�.ng "!n m,t "I CC phân bS . vùng 
bi/n ven b�, trong "ó y!u tS mùa (mùa gió �ông 
BOc), suy thoái môi tr��ng, bi!n "Zi khí h,u và suy 
gi*m ngu%n l'i "�'c xem là nhang y!u tS có *nh 
h�.ng lRn và c�n "�'c xem xét. 

3.4. Phân b3.4. Phân b3.4. Phân b3.4. Phân bSSSS tr tr tr tr>>>>nnnng g g g cá, cá concá, cá concá, cá concá, cá con    

K!t qu* "i#u tra TCCC . vùng bi/n ven b� vRi 
tZng sS 440 trPm thu mpu . 2 chuy!n "i#u tra "ã xác 
"�nh "�'c phân bS TCCC . vùng bi/n ven b�. 

Nhìn chung, phân bS c(a TCCC . vùng bi/n ven 
b� vào mùa gió �ông BOc t�Tng "Si t,p trung. Khu 
vYc có m,t "I TCCC "Pt > 5.000 TCCC/1000m3 bOt 
gip . vùng ven b� H*i Phòng - Thái Bình, Khánh 
Hòa, Bình Thu,n, Bà R�a - Vsng Tàu, B!n Tre "!n 
BPc Liêu, Tây BOc Cà Mau và vùng bi/n ven b� Kiên 
Giang. Bên cPnh "ó còn xuWt hi2n mIt sS vùng có 
m,t "I TC "áng k/ dao "Ing tM 2.000 "!n 5.000 
TC/1000 m3 n�Rc nh� vùng bi/n ven b� thuIc t�nh 
ThMa Thiên Hu!, Qu*ng Nam, Qu*ng Ngãi và mIt sS 
ti/u vùng khác. N�m 2015, phPm vi phân bS vùng có 
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m,t "I TC cao rIng hTn so vRi n�m 2016. Tuy nhiên 
v# phPm vi khá t�Tng "%ng . c* 2 n�m, "i#u "ó cho 
thWy tPi cùng mIt th�i gian nhWt "�nh trong n�m các 
khu vYc sinh s*n c(a các loài cá t�Tng "Si t,p trung. 
�ic "i/m này là y!u tS thu,n l'i cho vi2c xác "�nh 
các vùng b*o v2 trong mùa sinh s*n c(a các "Si 
t�'ng nh`m tái tPo và phát tri/n ngu%n l'i h*i s*n. 

Trong mùa sinh s*n, TC "�'c thX tinh, �Tng Wp 
và n. thành cá con. Tùy thuIc vào "ic "i/m tX "àn 
sinh s*n, dinh d�wng, các y!u tS môi tr��ng, khí h,u 
mà t� l2 tr>ng "�'c thX tinh, t� l2 sSng sót c(a cá 
con khác nhau theo tMng "Si t�'ng và tMng khu vYc. 
K!t qu* "i#u tra cho thWy, m,t "I CC . các khu vYc 
t,p trung có xu h�Rng d�ch chuy/n xuSng phía Nam 
so vRi các vùng t,p trung c(a TC. �i#u này có th/ do 
*nh h�.ng c(a dòng ch*y, gió và mIt sS y!u tS sinh 
thái khác. Khu vYc có m,t "I CC t,p trung cao trên 
2.000 CC/1000 m3 n�Rc . vùng bi/n ven b� Thanh 
Hóa, Qu*ng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thu,n và dKc 
các t�nh ven bi/n tM Bà R�a - Vsng Tàu "!n Sóc 
Tr�ng, vùng bi/n Nam Cà Mau và vùng bi/n ven b� 
BOc Cà Mau "!n RPch Giá — Kiên Giang. Ngoài ra, 
mIt sS khu vYc t,p trung khác tuy nhiên phPm vi 
phân bS h[p "%ng th�i m>c m,t "I CC thWp hTn dao 
"Ing tM 1000 — 2000 CC/1000 m3. � n�m 2016, m,t 
"I CC thWp trên toàn phPm vi vùng bi/n "i#u tra so 
vRi m,t "I phân bS . n�m 2015. Các vùng phân bS 
t,p trung t�Tng "Si Zn "�nh và trùng vRi các vùng 
phân bS t,p trung . n�m 2015 "ã xác "�nh, tuy nhiên 
vRi phPm vi nho và thu h[p hTn.  

Nhìn chung, dYa trên da li2u "i#u tra . 2 n�m 
cho thWy, có sY suy gi*m v# ngu%n giSng h*i s*n . 
n�m 2016 so vRi n�m 2015. Xu h�Rng này csng t�Tng 
"%ng vRi xu th! bi!n "Ing ngu%n l'i "ã phân tích . 
trên. Mic dù tính "a dPng cao hTn v# thành ph�n loài 
k!t qu* này có th/ do "�'c bZ sung v# loPi ng� cX 
"i#u tra nên kh* n�ng bOt gip các "Si t�'ng nhi#u 
hTn tuy nhiên m,t "I và tra l�'ng "#u gi*m. �Si vRi 
ngu%n giSng h*i s*n, các "Si t�'ng này th��ng nhPy 
c*m hTn nhi#u so vRi "àn cá có kích th�Rc cT th/ 
lRn. Bi!n "Zi v# môi tr��ng, khí h,u và sY suy gi*m 
v# tra l�'ng ngu%n l'i cá bS m[ . th�i "i/m tr�Rc "ó 
là nhang y!u tS cT b*n *nh h�.ng "!n vi2c suy gi*m 
ngu%n giSng. Da li2u "i#u tra c,p nh,t này là ngu%n 
quan trKng trong vi2c "ánh giá *nh h�.ng và m>c "I 
liên quan "!n các bi!n cS v# môi tr��ng bi/n trong 
th�i gian vMa qua.     

  

HHHHình 2: Phân bình 2: Phân bình 2: Phân bình 2: Phân bSSSS m m m m,,,,t "t "t "t "IIII tr tr tr tr>>>>ng cá ng cá ng cá ng cá n�m 2015 (trái) và n�m 2015 (trái) và n�m 2015 (trái) và n�m 2015 (trái) và 
2016 (ph2016 (ph2016 (ph2016 (ph****i) i) i) i) .... vùng bi vùng bi vùng bi vùng bi////n ven bn ven bn ven bn ven b����    

        
Hình 3Hình 3Hình 3Hình 3: Phân b: Phân b: Phân b: Phân bSSSS m m m m,,,,t "t "t "t "IIII cá con n�m 2015 (trái) và  cá con n�m 2015 (trái) và  cá con n�m 2015 (trái) và  cá con n�m 2015 (trái) và 

n�m 2016 (phn�m 2016 (phn�m 2016 (phn�m 2016 (ph****i) i) i) i) .... vùng bi vùng bi vùng bi vùng bi////n ven bn ven bn ven bn ven b����    
4. K�T LU N VÀ KI�N NGH! 
Qua 2 chuy!n "i#u tra n�m 2015-2016, "ã thu 

"�'c 51.632 tr>ng cá và 11.750 cá con. B�Rc "�u "ã 
xác "�nh "�'c 78 loài/nhóm loài TC, CC, thuIc 57 hK 
cá . vùng b� ven bi/n, trong "ó v�nh BOc bI bOt gip 
32 loài/nhóm thuIc 36 hK; vùng bi/n Trung bI bOt 
gip 31 loài/nhóm thuIc 30 hK; vùng bi/n �ông Nam 
bI bOt gip 54 loài/nhóm thuIc 40 hK; vùng bi/n Tây 
Nam bI bOt gip 37 loài/nhóm thuIc 36 hK. 

TZng sS 57 hK cá bOt gip trong 2 chuy!n "i#u tra 
có hK cá kh! - Carangidae có thành ph�n loài phong 
phú nhWt 7 loài/nhóm loài, hK cá Trong - Engraulidae 
và cá Trích - Clupeidae có 6 loài/nhóm loài; ti!p theo 
là hK cá MSi - Synodontidae có 5 loài/nhóm loài; hK 
cá cá Kìm - Hemiramphidae có 4 loài/nhóm loài và cá 
BTn - Bothidae có 3 loài. Các hK cá kinh t! th��ng 
xuyên bOt gip TC và CC g%m: hK cá trích, cá trong, 
cá bTn l�wi, cá mSi, cá hS, cá kh!, cá phèn, cá l�'ng, 
cá "ù, cá c�ng. MIt sS hK cá ch( y!u phân bS . vùng 
bi/n khTi xa b� nh� hK cá nXc heo, hK rô bi/n, cá h%ng 
csng bOt gip trong thành ph�n TC, CC . vùng b� ven 
bi/n. 
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M,t "I tr>ng cá trung bình cho toàn vùng bi/n ven 
b� t�Tng "Si cao, trung bình 2 n�m "Pt 2.919 TC/1000 
m3. Vùng bi/n TNB có m,t "I TC cao nhWt kho*ng 
7.409 TC/1000 m3. Các vùng bi/n khác có m,t "I TC 
thWp hTn "Pt 3.166 TC/1000 m3 . �ông Nam bI, 1.612 
TC/1000m3 . VBB và 1.147 TC/1000 m3 . TB. Nhìn 
chung, m,t "I TC có sY bi!n "Ing gi*m mPnh 69% khi 
so sánh giaa k!t qu* "i#u tra n�m 2016 vRi n�m 2015. 

Nhìn chung, vùng bi/n ven b� có m,t "I CC t�Tng 
"Si cao, trung bình chung 2 n�m cho toàn vùng "Pt 555 
CC/1000 m3. Có sY chênh l2ch lRn v# m,t "I CC giaa 
các vùng bi/n. Vùng bi/n TNB có m,t "I CC cao nhWt 
kho*ng 963 CC/1000 m3, ti!p "ó là vùng bi/n �NB "Pt 
956 CC/1000 m3. Vùng bi/n Trung bI và VBB ch� "Pt 
t�Tng >ng là 162 CC/1000 m3 và 148 CC/1000 m3. So 
sánh theo th�i gian, m,t "I CC . các vùng trong n�m 
2016 "#u gi*m so vRi n�m 2015 . h�u h!t các vùng bi/n. 
M,t "I CC . n�m 2016 gi*m 85% . �NB, 72% . TNB, 
41% . VBB và 15% . vùng bi/n TB 

Phân bS c(a TC, CC . vùng bi/n ven b� vào mùa 
gió �ông BOc t�Tng "Si t,p trung. Khu vYc có m,t "I 
TC, CC "Pt > 5.000 TCCC/1000 m3 bOt gip . vùng ven 
b� H*i Phòng - Thái Bình, Khánh Hòa, Bình Thu,n, Bà 
R�a - Vsng Tàu, B!n Tre "!n BPc Liêu, Tây BOc Cà Mau 
và vùng bi/n ven b� Kiên Giang. Bên cPnh "ó còn xuWt 
hi2n mIt sS vùng có m,t "I TC "áng k/ dao "Ing tM 
2.000 "!n 5.000 TC/1000 m3 n�Rc nh� vùng bi/n ven b� 
thuIc t�nh ThMa Thiên -Hu!, Qu*ng Nam, Qu*ng Ngãi 
và mIt sS ti/u vùng khác. 

C�n "i#u tra th��ng niên "/ bZ sung thêm da li2u 
cho vi2c "ánh giá tZng th/ hi2n trPng phân bS TCCC . 
vùng bi/n ven b� . Nghiên c>u xác "�nh th�i gian cWm 
và hPn ch! khai thác phù h'p "/ b*o v2 ngu%n l'i ven 
bi/n nói riêng và ngu%n l'i h*i s*n bi/n Vi2t Nam nói 
riêng. 
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Dao Thi Lien, Nguyen Quang HungDao Thi Lien, Nguyen Quang HungDao Thi Lien, Nguyen Quang HungDao Thi Lien, Nguyen Quang Hung    
SummarySummarySummarySummary    

There was total 51,632 fish eggs and 11,750 fish larvaes have been collected in 2 fishing survey trips at 
inshore areas between 2015 and 2016. According to the results, 78 species/ genus belongs to 57 families has 
been identified. Carangidae, Clupeidae and Engraulidae accounted for largest  proportion of diversity. Fish 
eggs and larvaes of commercial fishes often found in the catches. The density of fish eggs and larvaes vary, 
depending on the time of year and water regions. The average densities of fish eggs and larvaes in 2015 and 
2016 was 2.919 fish eggs and 555 fish larvaes/1000 m3, respectively. The southwestern region Vietnam 
waters experienced the highest densities of fish eggs and larvaes, with 7409 fish eggs and 963 fish of Hai 
Phong — Thai Binh, Khanh Hoa, Binh Thuan, Ba Ria — Vung Tau, Ben Tre to Bac Lieu, northwestern Ca Mau 
and Kien Giang with more than 5000 fish eggs and larvaes/1000 m3. The lower densities of fish eggs and 
larvaes varied from 2000 to 5000 fish eggs/1000 m3 could be founded in inshore area of Thua Thien -Hue, 
Quang Nam, Quang Ngai. 
Keyword:Keyword:Keyword:Keyword: Fish eggs and larvea, coastal water, distribution.  
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CH(T L-DNG MÔI TR-�NG KHU V3C NUÔI CÁ BI�N 
B9NG LNG BÈ � VBNH NGHI S	N - THANH HOÁ, 

THÁNG 9 N!M 2016 
 � � � �UUUU Th Th Th Th���� Tuy Tuy Tuy Tuy!!!!tttt1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n Côngn Côngn Côngn Công Thành Thành Thành Thành1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n Thn Thn Thn Th���� Ánh Ánh Ánh Ánh1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Trong th,p niên tr. lPi "ây ngh# nuôi cá l%ng bè trên bi/n tPi v�nh Nghi STn - Thanh Hoá phát tri/n rWt mPnh 
m�, tPo vi2c làm Zn "�nh và thu nh,p cao cho ng��i dân nTi "ây. Bên cPnh nhang thành tYu phát tri/n v# 
kinh t! - xã hIi thì hoPt "Ing ngh# nuôi cá bi/n b`ng l%ng bè "ang tPo ra nhang áp lYc và thách th>c lRn v# 
môi tr��ng. K!t qu* quan trOc môi tr��ng n�Rc tháng 9 n�m 2016 tPi khu vYc nuôi cá bi/n b`ng l%ng bè v�nh 
Nghi STn cho thWy hàm l�'ng DO hoà tan trong n�Rc bi/n suy gi*m nghiêm trKng, dao "Ing 3,27 - 5,76 
mg/L, trung bình 4,64 mg/l, thWp hTn so vRi giRi hPn cho phép (GHCP) theo QCVN 10 - MT: 2015/BTNMT. 
Hàm l�'ng các chWt dinh d�wng N-NO2

- N-NO3
- n`m trong GHCP theo TCVN, n%ng "I N-NH4

+ v�'t GHCP 1,8 
- 4,3 l�n, n%ng "I P-PO4

3- .  nhi#u "i/m kh*o sát "ã chPm ti2m c,n và v�'t GHCP theo TC ASEAN. Hàm 
l�'ng CN- và các kim loPi ning (Cd, Cu, Pb, Zn) n`m trong GHCP, riêng Fe v�'t GHCP 1,1 - 1,8 l�n theo 
QCVN 10 - MT: 2015/BTNMT. Ch� sS "a dPng loài thYc v,t phù du (H’= 1,43 — 2,53) th/ hi2n môi tr��ng 
n�Rc ô nhi�m trung bình trong kho*ng loPi Alpha (α - mesosaprobic) "!n loPi Beta (β - mesosaprobic). K!t 
qu* "ánh giá chWt l�'ng môi tr��ng thông qua ch� sS tai bi!n môi tr��ng (RQ) "ã ch� ra m>c "I ô nhi�m . 
m>c lRn nhWt (RQ>1) *nh h�.ng c(a tai bi!n môi tr��ng "Si vRi chWt dinh d�wng NH4+ và Fe và . m>c nguy 
cT gây tai bi!n môi tr��ng "Si vRi chWt dinh d�wng PO4

3-, ch� sS tai bi!n môi tr��ng tZng th/ (RQtt <0,75) . 
m>c an toàn v# mit môi tr��ng. 
TTTTMMMM khoá khoá khoá khoá: Nghi STn, nuôi cá l%ng bè, môi tr��ng. 

 
1. M� ��U7 
Tdnh Gia là mIt huy2n cYc nam c(a t�nh Thanh 

Hoá có b� bi/n dài 42 km vRi 3 cka lPch và h2 thSng 
sông ngòi khá dày "ic, bãi tri#u rIng lRn "ã tPo nên 
th! mPnh "/ Tdnh Gia phát tri/n v# kinh t! công 
nghi2p, du l�ch, d�ch vX và thu� h*i s*n. V�nh Nghi 
STn thuIc xã "*o Nghi STn, huy2n Tdnh Gia có v� trí 
kín gió, kín sóng, môi tr��ng n�Rc Zn "�nh, ít *nh 
h�.ng c(a gió bão và là nTi duy nhWt c(a Thanh Hoá 
phát tri/n ngh# nuôi cá bi/n b`ng l%ng bè [5]. TM 
nhang n�m 1990, . "ây mRi xuWt hi2n mIt sS hI dân 
"óng l%ng, bè "/ nuôi cá, tính "!n n�m 2005 "ã có 
300 ô l%ng và "!n n�m 2014 sS l�'ng ô l%ng trong 
v�nh lên tRi trên 1.400 l%ng/86 hI nuôi. Ngh# nuôi cá 
l%ng bè phát tri/n nhanh, rIng "ã tPo công vi2c Zn 
"�nh, thu nh,p cao cho các hI dân . "ây. Theo Quy 
hoPch tZng th/ phát tri/n ngành th(y s*n t�nh Thanh 
Hóa "!n n�m 2015 và "�nh h�Rng "!n n�m 2020 
"�'c Ch( t�ch UBND t�nh Thanh Hóa phê duy2t, 
v�nh Nghi STn ch� "�'c phát tri/n nuôi cá l%ng tSi "a 
vRi sS l�'ng là 250 ô l%ng theo ki/u truy#n thSng. 
Tính "!n n�m 2016 sS hI và sS l%ng nuôi gi*m xuSng 
còn 1.391 ô l%ng/66 hI nuôi, nh�ng sS l�'ng này vpn 
cao hTn quy hoPch c(a t�nh rWt nhi#u [6]. SY phát 

                                                 
1
 Trung tâm Quan trắc môi trường biển - Viện nghiên cứu 

Hải sản 

tri/n nhanh chóng và % Pt vRi m,t "I l%ng nuôi dày 
"ic không theo quy hoPch "ã bIc lI nhi#u nguy cT 
ti#m vn, ô nhi�m ngu%n n�Rc ngày càng nghiêm 
trKng, d�ch b2nh phát sinh tPo ra nhang r(i ro lRn 
cho ng��i nuôi cá l%ng bè nTi "ây. TM n�m 2005 "!n 
nay, n�m nào csng x*y ra tình trPng cá l%ng nuôi b� 
ch!t, th�i "i/m cá ch!t vào tháng 6 - 8 âm l�ch hàng 
n�m và gây thi2t hPi không nho cho ng��i nuôi. G�n 
"ây nhWt là tháng 9 n�m 2016 cá ch!t . Nghi STn x*y 
ra hàng loPt . nhi#u ô l%ng gây thi2t hPi lRn v# kinh 
t! và môi tr��ng cho khu vYc này. Cá ch!t ch( y!u là 
nhang loài cá có giá tr� xuWt khvu, nuôi nhi#u n�m 
ning 3,5 — 6 kg nh� cá h%ng M�, cá v�'c, cá mú, … 
Theo thSng kê c(a UBND xã "*o Nghi STn, th�i gian 
này khu vYc xã "*o Nghi STn có 21/66 hI nuôi b� 
thi2t hPi ning, tZng cIng kho*ng g�n 50 tWn cá b� 
ch!t trOng, �Rc tính thi2t hPi 8 t� "%ng [7]. Nhang 
"i#u này "ã cho thWy rõ thYc trPng ngh# nuôi cá l%ng 
bè . Nghi STn "ang ph*i "Si mit vRi nhang thách 
th>c và khó kh�n lRn v# quy mô phát tri/n ngh# nuôi 
mà "áng báo "Ing nhWt là chWt l�'ng môi tr��ng b� 
suy gi*m nghiêm trKng nên c�n có nhang gi*i pháp 
thi!t thYc và mPnh hTn naa "/ ngh# nuôi cá l%ng bè 
phát tri/n b#n vang, phát tri/n ph*i gOn li#n vRi b*o 
v2 môi tr��ng. MXc "ích c(a nghiên c>u này là "ánh 
giá hi2n trPng chWt l�'ng môi tr��ng và c*nh báo ô 
nhi�m ngu%n n�Rc tPi th�i "i/m x*y ra sY cS cá ch!t 
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. Nghi STn. K!t qu* nghiên c>u góp ph�n làm cT s. 
da li2u ban "�u giúp nhà qu*n lý nh,n "�nh nguyên 
nhân và c*nh báo ô nhi�m môi tr��ng tPi "�a ph�Tng. 

2. TÀI LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2222u và phu và phu và phu và phPPPPm vi nghiên cm vi nghiên cm vi nghiên cm vi nghiên c>>>>uuuu    
Ngu%n sS li2u nghiên c>u "�'c sk dXng tM ba 

chuy!n kh*o sát tPi khu vYc nuôi cá l%ng bè trên bi/n 
v�nh Nghi STn, huy2n Tdnh Gia, t�nh Thanh Hóa. �'t 
1 quan trOc vào các ngày 13, 14, 15, "'t 2 ngày 20 và 
"'t 3 ngày 23, 24 tháng 9 n�m 2016. �ây là th�i "i/m 
"ang x*y ra hi2n t�'ng cá nuôi b`ng l%ng bè trên 
bi/n ch!t hàng loPt . khu vYc nghiên c>u. 

 
Hình 1.SHình 1.SHình 1.SHình 1.ST "T "T "T "%%%% v v v v���� trí các "i trí các "i trí các "i trí các "i////m thu mm thu mm thu mm thu mppppu khu vu khu vu khu vu khu vYYYYc nghiên cc nghiên cc nghiên cc nghiên c>>>>uuuu    

2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c>>>>uuuu    
+ Ph�Tng pháp nghiên c>u 
Mpu môi tr��ng n�Rc "�'c lWy tPi 03 trPm cS 

"�nh trong vùng nuôi cá l%ng bè (NS1, NS2, NS3) và 
07 trPm mit rIng cách b� 10km, mUi "i/m thu 3 mpu 
. t�ng mit, giaa và t�ng "áy. Ph�Tng pháp quan trOc 
phân tích môi tr��ng "�'c ti!n hành theo Quy "�nh 
v# ph�Tng pháp quan trOc và phân tích môi tr��ng 
c(a CXc B*o v2 Môi tr��ng, BI Tài nguyên & Môi 
tr��ng (2002, 2004) và Quy "�nh "i#u tra tZng h'p 
bi/n c(a �y ban Khoa hKc & K� thu,t Nhà n�Rc 
(1981). 

Các thông sS môi tr��ng n#n nh� nhi2t "I, "I 
muSi, DO, pH c(a n�Rc bi/n "�'c "o tPi hi2n tr��ng 
b`ng thi!t b� "o nhanh "a thông sS YSI-556/Multi-
Probe-Field-Meter/USA. Hàm l�'ng muSi dinh 
d�wng (N-NO2

-, N-NO3
-, N-NH4

+, P-PO4
3-) "�'c phân 

tích tPi hi2n tr��ng b`ng ph�Tng pháp trOc quang 
trên máy quang phZ DRELL 2010 - HACH (M�) kèm 
theo hóa chWt cùng hãng s*n xuWt. 

N%ng "I xyanua  (CN-)  "�'c  xác  "�nh  b`ng  
ph�Tng  pháp  trOc  quang (theo TCVN 6181:1996) và 
theo APHA 4500-CN-E. 

Phân tích n%ng "I các kim loPi ning trong n�Rc: 
Cd, Cu, Pb, Zn, Fe b`ng ph�Tng pháp "i2n hóa trên 
máy cYc phZ Volampe hòa tan anot 797 VA c(a Hãng 
Metrohm - ThXy Sd. 

Th�c v,t phù du "�'c thu b`ng l�Ri kéo hình 
chóp có di2n tích mi2ng l�Ri 0,2 m2, kích th�Rc mOt 
l�Ri 60 µm, trong mi2ng l�Ri có "it máy "o l�'ng 
n�Rc qua l�Ri (flowmter). L�Ri "�'c kéo th�ng ">ng 
tM cách "áy 2 m lên t�ng mit, mpu "�'c chuy/n vào 
lK nhYa và cS "�nh ngay b`ng dung d�ch fomanlin 3 - 
5%. ThYc v,t phù du "�'c phân tích, "!n loài và "!m 
sS l�'ng t! bào b`ng kính hi/n vi phân tích loPi 
HUND - Wetzlar, NIKO - eclipse TS100. 

- SS li2u quan trOc sau khi "o "Pc ngoài hi2n 
tr��ng và phân tích trong phòng thí nghi2m "�'c xk 
lý b`ng ph�Tng pháp thSng kê trên ph�n m#m >ng 
dXng Microsoft Excel. 

+ Ph�Tng pháp "ánh giá 
- Sk dXng giRi hPn cho phép (GHCP) theo Quy 

chuvn Vi2t Nam QCVN 10 - MT: 2015/BTNMT "Si 
vRi n�Rc bi/n g�n b� và ven b� áp dXng cho hoPt 
"Ing nuôi tr%ng thu� s*n và b*o t%n th(y sinh; tiêu 
chuvn "# xuWt c(a "# tài KT:03-07 và tiêu chuvn c(a 
Hi2p hIi các quSc gia �ông Nam Á (ASEAN) "/ 
"ánh giá chWt l�'ng môi tr��ng n�Rc khu vYc nghiên 
c>u. 

- Sk dXng ch� sS tai bi!n môi tr��ng RQ (Risk 
Quotient) và RQ tZng th/ (RQtt) "/ "ánh giá m>c "I 
ô nhi�m môi tr��ng. Cách tính ch� sS tai bi!n môi 
tr��ng dYa vào t� l2 giaa n%ng "I quan trOc "�'c và 
giRi hPn cho phép c(a các thông sS hoic nhóm thông 
sS môi tr��ng, "ánh giá theo các m>c giRi hPn cho 
phép: 

∑
=

≤=
n

i

itt RQx
n

RQ
1

0,75)(
1

 

Trong "ó: Ch� sS RQ = Giá tr� "o "�'c/ Giá tr� 
giRi hPn cho phép 

Giá tr� c(a ch� sS tai bi!n RQtt, c*nh báo m>c ô 
nhi�m môi tr��ng: 
- N!u RQtt < 0,25: rWt an toàn v# mit môi tr��ng 
- N!u 0,25 < RQtt < 0,75: an toàn v# mit môi tr��ng 
- N!u 0,75 < RQtt < 1,0 : nguy cT tai bi!n môi tr��ng 
- N!u RQtt > 1,0: *nh h�.ng tai bi!n môi tr��ng 
�Si vRi thYc v,t phù du, sk dXng ch� sS "a dPng loài 
H’ (theo Shannon — Wiener 1963) "/ "ánh giá chWt 
l�'ng môi tr��ng csng nh� m>c ô nhi�m cho tMng 
thu� vYc nghiên c>u. Cách tính ch� sS H’ và phân 
m>c chWt l�'ng môi tr��ng nh� sau: 
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Công th>c tính:               H’= - ∑ Pi log Pi 
 

Trong "ó:  Pi = Ni/N 
 Ni là sS cá th/ c(a loài th> i 
 N là tZng sS l�'ng cá th/ c(a các loài 
Phân loPi m>c nhi�m bvn các thu� vYc nuôi thu� 

s*n "�'c lWy theo phân m>c c(a Staub et al (1970), 
Sunoku (1995). 
Giá tr� H’ tM 0,0 ÷ 1,0: Ô nhi�m ning (Polysaprobic) 
Giá tr� H’ tM 1,0 ÷ 2,0: Ô nhi�m trung bình loPi Alpha 
(α — mesosaprobic) 
Giá tr� H’ tM 2,0 ÷ 3,0: Ô nhi�m trung bình loPi Beta  
(β — mesosaprobic) 
Giá tr� H’ tM 3,0 ÷ 4,0: Không ô nhi�m (Oligosaprobic) 

3. K�T QU� NGHIÊN C�U 
3.1. Hi3.1. Hi3.1. Hi3.1. Hi2222n trn trn trn trPPPPng chng chng chng chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng môi tr�ng môi tr�ng môi tr�ng môi tr�����ng nng nng nng n####nnnn    
3.1.1. Nhóm thông sS môi tr��ng n#n 
-  Nhi2t "I n�Rc bi/n khu vYc nuôi cá bi/n b`ng 

l%ng bè tPi v�nh Nghi STn vào th�i "i/m quan trOc 
dao "Ing trong kho*ng 27,2 — 29,80C, trung bình là 
28,020C. K!t qu* quan trOc cho thWy nhi2t "I n�Rc 
bi/n bi!n "Ing không lRn và t�Tng "Si Zn "�nh . c* 
t�ng mit và t�ng "áy, chênh l2ch nhi#u nhWt là 2,40C. 
TPi th�i gian quan trOc vào cuSi mùa m�a nên nhi2t 
"I n�Rc bi/n t�Tng "Si mát mj và "%ng pha vRi 
nhau, thích h'p cho nuôi tr%ng th(y s*n, nhi2t "I 200 
— 300C. 

- Giá tr� pH n�Rc bi/n "o tPi khu vYc nghiên c>u 
dao "Ing tM 6,65 — 7,74, trung bình là 7,04 n`m trong 
GHCP (6,5-8,5) theo QCVN 10:2015/BTNMT "Si vRi 
chWt l�'ng n�Rc bi/n ven b� và g�n b� phXc vX cho 
mXc "ích nuôi tr%ng th(y s*n. 

- �I muSi n�Rc bi/n tPi các trPm quan trOc cS 
"�nh khu vYc nuôi l%ng và các trPm mit rIng dao 
"Ing tM 19,7 — 26,6‰, trung bình là 21,72‰. �ây là 
th�i "i/m mùa m�a nên "I muSi n�Rc bi/n b� *nh 
h�.ng, pha loãng b.i ngu%n n�Rc ngKt tM lXc "�a "Z 
vào. K!t qu* phù h'p vRi nghiên c>u c(a Tr�n L�u 
Khanh và cs, 2011 cho thWy "I muSi n�Rc bi/n . khu 
vYc nuôi cá l%ng bè . Nghi STn t�Tng "Si Zn "�nh và 
bi!n "Zi rõ r2t theo mùa, mùa khô cao hTn mùa m�a, 
trung bình mùa khô là 30,1‰. 

- Hàm l�'ng DO hoà tan trong n�Rc bi/n khu 
vYc nuôi cá l%ng bè . v�nh Nghi STn ghi nh,n "�'c 
tPi các "i/m quan trOc mit rIng cách b� 10km cao 
hTn các "i/m quan trOc trong khu vYc trung tâm v�nh 
t,p trung nhi#u ô l%ng, dao "Ing tM 3,27 — 5,76 mg/L, 
trung bình là 4,64 mg/L. TPi h�u h!t các "i/m quan 

trOc (70%) cho giá tr� DO thWp hTn GHCP (DO≥ 
5mg/l) theo QCVN 10:2015/BTNMT "Si vRi mXc 
"ích nuôi tr%ng th(y s*n. Theo nghiên c>u c(a Tr�n 
Quang Th� và Lê TuWn STn (2014), hàm l�'ng DO 
tPi khu vYc nuôi cá bi/n b`ng l%ng bè v�nh Nghi STn 
giai "oPn 2006 — 2013 cho thWy quan trOc vào mùa 
khô dao "Ing 4,48 - 6,47 mg/L và trong mùa m�a 
dao "Ing 4,34  — 7,12 mg/L, hàm l�'ng DO thWp nhWt 
. t�ng "áy trung tâm v�nh là 4,16 mg/L, so vRi 
nghiên c>u này hàm l�'ng DO tPi th�i "i/m kh*o sát 
suy gi*m hTn nhi#u, "ic bi2t các "i/m kh*o sát trong 
khu vYc t,p trung nhi#u ô l%ng trung bình là 3,69 
mg/L, thWp nhWt là "i/m NS1 . t�ng "áy là 3,02 
mg/L. ThYc t! cho thWy các khu vYc nuôi cá bi/n 
b`ng l%ng bè ven bi/n th��ng g�n các khu công 
nghi2p, khu "ô th� và các trung tâm du l�ch… nên 
ch�u *nh h�.ng c(a ngu%n th*i tM "Wt li#n "�a vào là 
rWt lRn. TPi th�i "i/m quan trOc hàm l�'ng DO b� suy 
gi*m mPnh, "ây là th�i "i/m mùa m�a nên ch�u *nh 
h�.ng c(a quá trình phân hu� các chWt hau cT do 
ngu%n th*i tM lXc "�a "Z vào, quá trình phân hu� 
ngu%n th>c �n d� thMa, mùn bã hau cT, xác "Ing 
thYc v,t thSi raa dpn "!n hàm l�'ng DO suy gi*m 
càng mPnh. Hàm l�'ng oxi hoà tan trong n�Rc gi*m 
tPo "i#u ki2n cho các vi sinh v,t k§ khí phát tri/n và 
gây ra mùi hôi thSi dpn "!n tình trPng suy gi*m chWt 
l�'ng môi tr��ng tr. lên nghiêm trKng hTn. Tình 
trPng thi!u DO trong khu vYc nuôi vRi m,t "I dày 
"�'c ghi nh,n các "Si t�'ng nuôi bTi nZi "�u và d� 
gây ch!t hàng loPt.  

GHCP (DO>=5 mg/L)
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Hình 2. Hàm lHình 2. Hàm lHình 2. Hàm lHình 2. Hàm l����''''ng DO hoà tan trong n�ng DO hoà tan trong n�ng DO hoà tan trong n�ng DO hoà tan trong n�RRRRc bic bic bic bi////n tn tn tn tPPPPi i i i 

khu vkhu vkhu vkhu vYYYYc nghiên cc nghiên cc nghiên cc nghiên c>>>>uuuu    
3.1.2. Nhóm thông sS dinh d�wng 
- N%ng "I các chWt dinh d�wng gSc nitT hoà tan 

(N-NO2
-, N-NO3

-, N-NH4
+) trong môi tr��ng n�Rc tPi 

khu vYc nuôi cá bi/n b`ng l%ng bè . v�nh Nghi STn 
cho thWy n%ng "I NH4

+ rWt cao . h�u h!t các "i/m 
kh*o sát, dao "Ing 0,045 - 0,434 mg/L, trung bình 
0,197 mg/L. So vRi GHCP (0,1 mg/L) theo QCVN 10 
- MT: 2015/BTNMT, hàm l�'ng NH4+ trung bình 
v�'t 1,97 l�n, "i/m kh*o sát có n%ng "I N-NH4

+ . 

n 

 1 i =1 
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t�ng mit cao nhWt là NS2, v�'t 4,34 l�n GHCP. K!t 
qu* này csng phù h'p vRi nghiên c>u c(a Tr�n 
Quang Th�, 2012, n%ng "I NH4

+ vào mùa m�a lúc 
n�Rc ròng cao hTn lúc n�Rc lRn và v�'t GHCP tM 2,8 
— 4,3 l�n, cao nhWt là tPi "i/m quan trOc trung tâm 
v�nh (NS2). N%ng "I N-NO2

- và N-NO3
- "#u n`m 

trong GHCP theo TCVN và TC c(a ASEAN. N%ng "I 
thông sS N-NH4

+ trong môi tr��ng n�Rc cao hTn so 
vRi N-NO2

-, N-NO3-, "i#u này ph*n ánh hi2n trPng 
môi tr��ng n�Rc "ang b� ô nhi�m chWt dinh d�wng 
[1]. N%ng "I các chWt dinh d�wng cao tPo "i#u ki2n 
thu,n l'i cho sinh v,t phù du phát tri/n mPnh, "%ng 
th�i vòng "�i c(a các cá th/ này ngOn, sau khi ch!t "i 
mIt l�'ng lRn chWt hau cT b� phân h(y. Quá trình 
phân h(y các chWt hau cT tiêu thX l�'ng oxy hòa tan 
trong n�Rc bi/n gây ra tình trPng suy gi*m oxy mPnh 
có th/ gây ch!t hàng loPt các "Ing v,t và thYc v,t 
th(y sinh, k/ c* cá.  

- N%ng "I P-PO4
3- trong môi tr��ng n�Rc khu 

vYc nghiên c>u dao "Ing trong kho*ng 0,010 — 0,021 
mg/L, trung bình là 0,014 mg/L. Vì trong QCVN 
không quy "�nh hàm l�'ng các chWt dinh d�wng 
trong n�Rc bi/n g�n b�, nên so vRi GHCP (0,2 mg/L) 
theo QCVN 10- MT:2015/BTNMT áp dXng cho chWt 
l�'ng môi tr��ng n�Rc bi/n ven b� phXc vX mXc 
"ích nuôi tr%ng thu� s*n thì hàm l�'ng P-PO4

3- n`m 
trong GHCP. Tuy nhiên so vRi GHCP trong TC 
ASEAN (0,015 mg/L) hàm l�'ng P-PO4

3- tPi "i/m 
NS3 ghi nh,n "�'c "ã v�'t GHCP là 1,4 l�n và tPi 
h�u h!t các "i/m còn lPi "#u chPm tRi ti2m c,n 
GHCP. �i#u này csng "áng báo "Ing v# tình trPng ô 
nhi�m chWt dinh d�wng P-PO4

3-. Nghiên c>u c(a Tr�n 
L�u Khanh 2011 cho thWy hàm l�'ng PO4

3- tPi mIt sS 
khu vYc nuôi cá bi/n b`ng l%ng bè . Qu*ng Ninh, 
H*i Phòng, Thanh Hoá và Vsng Tàu "#u có hàm 
l�'ng PO4

3- trong môi tr��ng n�Rc cao. Hàm l�'ng 
các chWt dinh d�wng rWt quan trKng trong sY phát 
tri/n c(a t*o và các sinh v,t khác, tuy nhiên các chWt 
dinh d�wng c�n "�'c ki/m soát "/ hPn ch! sY phú 
d�wng dpn "!n hi2n t�'ng t*o n. hoa và gây ra ô 
nhi�m môi tr��ng. 
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Hình 3. Hàm lHình 3. Hàm lHình 3. Hàm lHình 3. Hàm l����''''ng các chng các chng các chng các chWWWWt dinh d�t dinh d�t dinh d�t dinh d�wwwwng hoà tan trong ng hoà tan trong ng hoà tan trong ng hoà tan trong 

n�n�n�n�RRRRc bic bic bic bi////n khu vn khu vn khu vn khu vYYYYc nghiên cc nghiên cc nghiên cc nghiên c>>>>uuuu    

3.1.3. Hàm l�'ng xyanua 
Hàm l�'ng xyanua (CN-) trong môi tr��ng n�Rc 

khu vYc nuôi cá bi/n b`ng l%ng bè v�nh Nghi STn tPi 
th�i "i/m quan trOc dao "Ing 3,00 — 5,00 ug/L, trung 
bình là 3,88 ug/L. So vRi GHCP (< 5 ug/l) "Si vRi 
n�Rc bi/n g�n b� trong QCVN 10- MT: 
2015/BTNMT hàm l�'ng CN- tPi các trPm mit rIng 
t�Tng "Si cao và cao nhWt là "i/m quan trOc TrPm 1 là 
5 µg/l "ã chPm tRi GHCP, tuy nhiên so vRi GHCP 
(10 ug/l) "Si vRi n�Rc bi/n ven b� trong tiêu chuvn 
này và 7 ug/l theo TC c(a ASEAN hàm l�'ng CN- 
"#u n`m trong GHCP. 
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Hình 4. Hàm lHình 4. Hàm lHình 4. Hàm lHình 4. Hàm l����''''ng ng ng ng xxxxyanua trong môi tr�yanua trong môi tr�yanua trong môi tr�yanua trong môi tr�����ng n�ng n�ng n�ng n�RRRRc c c c 

bibibibi////n khu vn khu vn khu vn khu vYYYYc nghiên cc nghiên cc nghiên cc nghiên c>>>>uuuu    
3.1.4. Nhóm kim loPi ning 
- Hàm l�'ng Cd trung bình trong môi tr��ng 

n�Rc khu vYc nuôi cá bi/n b`ng l%ng bè . v�nh Nghi 
STn dao "Ing trong kho*ng 0,283 — 0,685 µg/L, 
trung bình là 0,510 µg/L. So vRi GHCP (5 µg/L) 
trong QCVN 10 —MT: 2015/BTNMT hàm l�'ng Cd 
trung bình b`ng 10,2% so vRi GHCP và 5,1% so vRi 
GHCP c(a ASEAN "Si vRi chWt l�'ng n�Rc bi/n ven 
b� và g�n b� áp dXng cho nuôi tr%ng thu� s*n.  

- Hàm l�'ng Pb dao "Ing 0,584 — 9,474 µg/L, 
trung bình là 2,573 µg/L. Hàm l�'ng Pb dao "Ing 
khá lRn giaa các "i/m quan trOc và t,p trung cao hTn 
. các trPm kh*o sát mit rIng. So vRi GHCP (50 
mg/L) theo QCVN 10 — MT: 2015/BTNMT "Si vRi 
n�Rc bi/n ven b� và g�n b� áp dXng trong nuôi tr%ng 
thu� s*n hàm l�'ng Pb thWp hTn nhi#u so vRi GHCP. 
Tuy nhiên so vRi GHCP (8,5 µg/L) trong TC ASEAN 
hàm l�'ng Pb bi/u hi2n cao cXc bI tPi "i/m quan 
trOc TrPm 1, v�'t GHCP 1,16 l�n. 

 - Hàm l�'ng Cu ghi nh,n "�'c dao "Ing 0,212 - 
9,384 µg/L, trung bình 2,348 µg/L, csng t�'ng tY 
nh� thông sS Pb, hàm l�'ng Cu dao "Ing t�'ng "Si 
rIng và không theo quy lu,t giaa các "i/m quan trOc. 
So vRi GHCP (200µg/L) "Si vRi n�Rc bi/n ven b� và 
(30µg/L) vRi n�Rc bi/n g�n b� trong QCVN 10 — 
MT: 2015/BTNMT hàm l�'ng Cu thWp hTn nhi#u. 
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Tuy nhiên tPi "i/m quan trOc TrPm 1 csng ghi nh,n 
"�'c hàm l�'ng Cu cao cXc bI và v�'t GHCP là 1,17 
l�n theo TC ASEAN.  

- Hàm l�'ng Zn dao "Ing 7,38 — 16,65 µg/L, 
trung bình là 12,88 µg/L, hàm l�'ng cao nhWt "Pt 
3,33% GHCP (500 µg/L) theo QCVN 10 —MT: 
2015/BTNMT.  

- Hàm l�'ng Fe trong môi tr��ng n�Rc dao "Ing 
tM 0,392 — 1,417 mg/L, trung bình là 0,718 mg/L. 
Hàm l�'ng Fe cao ch( y!u t,p trung . các trPm kh*o 
sát mit rIng, cao nhWt là "i/m quan trOc TrPm 2. So 

vRi GHCP (0,5 mg/L) hàm l�'ng Fe v�'t GHCP 1,1 
— 2,8 l�n theo QCVN 10 —MT: 2015/BTNMT áp dXng 
cho chWt l�'ng n�Rc bi/n ven b� phXc vX nuôi tr%ng 
thu� s*n. Hàm l�'ng Fe cao có th/ là do ti!p nh,n 
ngu%n th*i công nghi2p tM lXc "�a "Z vào. 

- Nhìn chung hàm l�'ng các kim loPi Cd, Cu, Pb, 
Zn trong môi tr��ng n�Rc khu vYc nuôi cá bi/n b`ng 
l%ng bè v�nh Nghi STn — Thanh Hoá "#u n`m trong 
GHCP theo QCVN10- MT: 2015/BTNMT và TC 
ASEAN áp dXng cho n�Rc bi/n ven b� vRi mXc "ích 
nuôi tr%ng thu� s*n. 
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Hình 5. Hàm lHình 5. Hàm lHình 5. Hàm lHình 5. Hàm l����''''ng kim long kim long kim long kim loPPPPi Cd, Cu, Pb, Zn và Fe trong môi tr�i Cd, Cu, Pb, Zn và Fe trong môi tr�i Cd, Cu, Pb, Zn và Fe trong môi tr�i Cd, Cu, Pb, Zn và Fe trong môi tr�����ng n�ng n�ng n�ng n�RRRRc khu vc khu vc khu vc khu vYYYYc nghiên cc nghiên cc nghiên cc nghiên c>>>>uuuu    

3.1.5. ThYc v,t phù du 
K!t qu* phân tích cho thWy, tPi th�i "i/m kh*o 

sát tZng sS loài TVPD xác "�nh "�'c trong khu vYc 
nghiên c>u dao "Ing trong kho*ng 6 - 14 loài, trung 
bình 11 loài vRi m,t "I 80600 - 1840000 tb/L, chi!m 
�u th! là loài t*o Creratium furca. SS li2u csng ch� ra 
tPi các "i/m quan trOc khu vYc trung tâm v�nh NS1 . 
t�ng mit ghi nh,n "�'c 6 loài vRi m,t "I t! bào lRn 
nhWt là 2.186.667 tb/L, ti!p "!n là NS2 có 10 loài vRi 
m,t "I t�ng mit là 1.833.333 tb/L, t�ng "áy là 

1840.000 tb/L. M,t "I t! bào tPi các "i/m kh*o sát 
trung tâm v�nh t,p trung nhi#u ô l%ng (NS1, NS2 và 
NS3) rWt cao có kh* n�ng gây ra hi2n t�'ng thu� 
tri#u "o. �i#u này csng th/ hi2n mSi quan h2 vRi 
n%ng "I chWt dinh d�wng . "ây cao hTn so vRi các 
trPm mit rIng. Ch� sS "a dPng loài (H’= 1,43— 2,53) . 
m>c môi tr��ng n�Rc ô nhi�m trung bình trong 
kho*ng loPi Alpha (α - mesosaprobic) "!n loPi Beta 
(β - mesosaprobic). 

BBBB****ng 1. Thng 1. Thng 1. Thng 1. ThYYYYc vc vc vc v,,,,t phù du khu vt phù du khu vt phù du khu vt phù du khu vYYYYc nuôi cá bic nuôi cá bic nuôi cá bic nuôi cá bi////n bn bn bn b`̀̀̀ng lng lng lng l%%%%ng bè vng bè vng bè vng bè v����nh Nghi STnnh Nghi STnnh Nghi STnnh Nghi STn    
�i�i�i�i////m quan trm quan trm quan trm quan trOOOOcccc    MMMM,,,,t "t "t "t "IIII trung bình (tb/L) trung bình (tb/L) trung bình (tb/L) trung bình (tb/L)    SSSSSSSS loài trung bình loài trung bình loài trung bình loài trung bình    ChChChCh���� s s s sSSSS H’ H’ H’ H’    

TrPm 1 145.415 14 2,53 
TrPm 2 387.216 11 1,95 
TrPm 3 239.580 10 1,89 
TrPm 4 191.500 13 2,49 
TrPm 5 172.120 11 1,99 
TrPm 6 368.880 11 1,51 
TrPm 7 116.520 11 1,89 

NS1 1.399.333 10 1,43 
NS2 1.836.667 11 1,49 
NS3 845.131 11 1,70 

K!t qu* "ánh giá mSi t�Tng quan giaa hàm 
l�'ng N-NH4

+ vRi m,t "I TVPD (hình 6) và t�Tng 
quan giaa hàm l�'ng N-NH4

+ vRi ch� sS "a dPng H’ 

c(a qu�n xã TVPD (hình 7) "#u có giá tr� d�Tng th/ 
hi2n t�Tng quan "%ng bi!n giaa các "Pi l�'ng. Tuy 
nhiên mSi t�Tng quan giaa l�'ng N-NH4

+ và m,t "I 
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TVPD có h2 sS t�Tng quan (r = 0,63) th/ hi2n . m>c 
t�Tng quan t�Tng "Si mPnh, còn t�Tng quan giaa  

hàm l�'ng N-NH4
+ và ch� sS "a dPng H’ cho mSi 

t�Tng quan . m>c trung bình (r= 0,43). 

        
Hình 6. MHình 6. MHình 6. MHình 6. MSSSSi t�Tng quan gii t�Tng quan gii t�Tng quan gii t�Tng quan giaaaaa hàm l�a hàm l�a hàm l�a hàm l�''''ng NHng NHng NHng NH4444

++++ và  và  và  và 
mmmm,,,,t "t "t "t "IIII TVPD TVPD TVPD TVPD    

Hình 7. MHình 7. MHình 7. MHình 7. MSSSSi t�Tng quan gii t�Tng quan gii t�Tng quan gii t�Tng quan giaaaaa hàm l�a hàm l�a hàm l�a hàm l�''''ng NHng NHng NHng NH4444
++++ và  và  và  và 

chchchch���� s s s sSSSS H’ c H’ c H’ c H’ c((((a qua qua qua qu����n xã TVPDn xã TVPDn xã TVPDn xã TVPD    
3.2. �ánh3.2. �ánh3.2. �ánh3.2. �ánh giá ch giá ch giá ch giá chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng môi tr�ng môi tr�ng môi tr�ng môi tr�����ngngngng    
�ánh giá chWt l�'ng và c*nh báo ô nhi�m môi 

tr��ng n�Rc bi/n ven b� dYa vào vi2c tính toán ch� sS 

tai bi!n môi tr��ng RQ và RQtt trên cT s. k!t qu* "o 
"�'c và GHCP trong tiêu chuvn Vi2t Nam và tiêu 
chuvn ASEAN (b*ng 2). 

BBBB****ng 2.ng 2.ng 2.ng 2. Gi Gi Gi GiRRRRi hi hi hi hPPPPn cho phép các thông sn cho phép các thông sn cho phép các thông sn cho phép các thông sSSSS môi tr� môi tr� môi tr� môi tr�����ng n�ng n�ng n�ng n�RRRRc bic bic bic bi////n ven bn ven bn ven bn ven b���� theo TCVN và tiêu chu theo TCVN và tiêu chu theo TCVN và tiêu chu theo TCVN và tiêu chuvvvvn ASEANn ASEANn ASEANn ASEAN    
TCVNTCVNTCVNTCVN    

STTSTTSTTSTT    Thông sThông sThông sThông sSSSS    �Tn v�Tn v�Tn v�Tn v����    QCVN 10 QCVN 10 QCVN 10 QCVN 10 ----
MT:2015/BTNMTMT:2015/BTNMTMT:2015/BTNMTMT:2015/BTNMT    

KT  03.07KT  03.07KT  03.07KT  03.07    
TC ASSEANTC ASSEANTC ASSEANTC ASSEAN    

1 N-NO2
- mg/L - 0,02 0,055 

2 N-NO3
- mg/L - 0,5 0,06 

3 N-NH4
+ mg/L 0,1 - - 

4 P-PO4
3- mg/L 0,2 0,1 0,015 

5 CN- µg/L 0,5 - 7,0 
6 Cd µg/L 10 - 10 
7 Cu µg/L 200 - 8,0 
8 Pb µg/L 50 - 8,5 
9 Zn µg/L 500 - - 
10 Fe mg/L 0,5 - - 

K!t qu* tính toán giá tr� ch� sS tai bi!n RQ c(a 

các thông sS theo TCVN cho thWy chWt l�'ng môi 

tr��ng n�Rc khu vYc nghiên c>u có m>c "I ô nhi�m 

chWt dinh d�wng N -NH4
+ cao nhWt, ti!p "!n là kim 

loPi Fe . m>c *nh h�.ng tai bi!n môi tr��ng (RQ > 

1) "Si vRi các hoPt "Ing nuôi tr%ng thu� s*n. Giá tr� 

ch� sS tai bi!n RQ cho các thông sS (theo TC 

ASEAN) cho thWy ô nhi�m chWt dinh d�wng  P-PO4
3- . 

m>c nguy cT tai bi!n môi tr��ng (0,75< RQ<1). K!t 

qu* tính giá tr� ch� sS tai bi!n môi tr��ng tZng th/ 

RQtt theo TCVN và TC ASEAN cho các thông sS ghi 

nh,n "�'c (RQtt < 0,75) chWt l�'ng môi tr��ng . 

m>c an toàn v# mit môi tr��ng. 

Giới  hạn ngưỡng an toàn: 0,75

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Trạm

1

Trạm

2

Trạm

3

Trạm

4

Trạm

5

Trạm

6

Trạm

7

NS1 NS2 NS3

RQ tt RQ tt theo TCVN RQ tt theo TCASEAN
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HìnHìnHìnHình h h h 8888. Giá trGiá trGiá trGiá tr���� ch ch ch ch���� s s s sSSSS tai bi tai bi tai bi tai bi!!!!n môi tr�n môi tr�n môi tr�n môi tr�����ng RQtt tng RQtt tng RQtt tng RQtt tPPPPi khu i khu i khu i khu 

vvvvYYYYc nuôi cá lc nuôi cá lc nuôi cá lc nuôi cá l%%%%ng bè vng bè vng bè vng bè v����nh Nghi STnnh Nghi STnnh Nghi STnnh Nghi STn    
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4. K�T LU N VÀ KI�N NGH! 

4.1. K4.1. K4.1. K4.1. K!!!!t lut lut lut lu,,,,nnnn    

 Các thông sS môi tr��ng n#n nhi2t "I, "I muSi, 
pH c(a n�Rc bi/n khu vYc nuôi cá bi/n b`ng l%ng bè 
. v�nh Nghi STn tPi th�i "i/m quan trOc "#u n`m 
trong GHCP theo QCVN 10 —MT:2015/ BTNMT. 
Hàm l�'ng DO hoà tan trong n�Rc bi/n suy gi*m 
mPnh . h�u h!t các "i/m nghiên c>u thWp hTn 
GHCP theo QCVN 10 —MT: 2015/BTNMT "Si vRi 
chWt l�'ng n�Rc bi/n ven b� phXc vX mXc "ích nuôi 
tr%ng thu� s*n. 

 Các thông sS N-NO2
-, N-NO3

- trong nhóm dinh 
d�wng n`m trong GHCP theo TCVN và TC ASEAN. 
N%ng "I dinh d�wng N-NH4

+ cao, v�'t GHCP tM 2,8 - 
4,3 l�n theo QCVN 10 —MT: 2015/BTNMT. N%ng "I 
P-PO4

3- n`m trong GHCP theo TCVN, v�'t GHCP so 
vRi TC ASEAN. 

 Hàm l�'ng CN- và các kim loPi ning nh� Cu, 
Pb, Cd, Zn n`m trong GHCP theo TCVN, so vRi TC 
ASEAN lPi có sY v�'t GHCP cXc bI tPi "i/m quan 
trOc TrPm 1 "Si vRi thông sS Cu và Pb. Hàm l�'ng Fe 
tPi h�u h!t các "i/m kh*o sát v�'t GHCP 1,1-1,8 l�n 
so vRi TCVN. 

 Ch� sS "a dPng loài thYc v,t phù du (H’= 1,43— 
2,53) th/ hi2n môi tr��ng n�Rc ô nhi�m trung bình 
trong kho*ng loPi Alpha (α-mesosaprobic) "!n loPi 
Beta (β—mesosaprobic).  

 ChWt l�'ng môi tr��ng khu vYc nghiên c>u b� ô 
nhi�m chWt dinh d�wng N-NH4

+ và Fe . m>c "I cao 
nhWt, *nh h�.ng c(a tai bi!n môi tr��ng (RQ>1) so 
vRi TCVN và . m>c nguy cT tai bi!n môi tr��ng "Si 
vRi thông sS P-PO4

3- (0,75<RQ<1) so vRi TC ASEAN. 
Giá tr� ch� sS tai bi!n môi tr��ng tZng th/ (RQtt) . 
m>c an toàn v# mit môi tr��ng (RQtt <0,75). 

4.2. Ki4.2. Ki4.2. Ki4.2. Ki!!!!n nghn nghn nghn ngh����    

- Khu vYc nuôi cá bi/n b`ng l%ng bè . v�nh Nghi 
STn c�n thYc hi2n các gi*i pháp "%ng bI theo quy 
hoPch qu*n lý c(a t�nh Thanh Hoá "# ra, gi*m m,t 
"I ô l%ng, tuân th( k� thu,t nuôi, k� thu,t ch�m sóc, 
ch! "I cho �n và cách phòng ngMa d�ch b2nh. 

- T�ng c��ng t�n suWt quan trOc, giám sát chWt 
l�'ng môi tr��ng "/ k�p th�i c*nh báo các ngu%n gây 

ô nhi�m tác "Ing trYc ti!p tRi khu vYc nuôi nh`m 
hPn ch! các thi2t hPi do ô nhi�m môi tr��ng gây ra. 

- C�n phSi h'p chit ch� giaa các cT quan qu*n lý 
nhà n�Rc v# môi tr��ng, nông nghi2p và thu� s*n vRi 
các "�a ph�Tng "/ các hoPt "Ing quan trOc, giám sát 
môi tr��ng, d�ch b2nh thu� s*n có gi*i pháp ng�n 
ngMa và >ng phó k�p th�i vRi các sY cS x*y ra nh`m 
gi*m thi/u thi2t hPi cho các hI nuôi. 
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ENVIRONMENTAL WATER QUALITY OF FISH CAGE CULTURE AREA IN NGHI SON ENVIRONMENTAL WATER QUALITY OF FISH CAGE CULTURE AREA IN NGHI SON ENVIRONMENTAL WATER QUALITY OF FISH CAGE CULTURE AREA IN NGHI SON ENVIRONMENTAL WATER QUALITY OF FISH CAGE CULTURE AREA IN NGHI SON ———— THANH HOA,  THANH HOA,  THANH HOA,  THANH HOA, 
IN SEPTEMBER 2016IN SEPTEMBER 2016IN SEPTEMBER 2016IN SEPTEMBER 2016    

Do Thi Tuyet, Nguyen Cong Thanh, Nguyen Thi AnhDo Thi Tuyet, Nguyen Cong Thanh, Nguyen Thi AnhDo Thi Tuyet, Nguyen Cong Thanh, Nguyen Thi AnhDo Thi Tuyet, Nguyen Cong Thanh, Nguyen Thi Anh    
SummarySummarySummarySummary    

In the last decades, the fish cage culture in the sea at Nghi Son gulf - Thanh Hoa has developed very 
strongly, creating stable jobs and high income for local people. In addition to the socio-economic 
development achievements, cage fish culture is creating great environmental pressures and challenges. The 
results of monitoring seawater quality in September 2016 from aquaculture area at Nghi Son gulf showed that 
dissolve oxygen concentration (DO) in survey sites were very low, the value this parameter were ranging 
between 3.27 to 5.76 mg.L-1 , the average value were 4.64 mg.L-1, lower than the allowable limit according to 
QCVN 10 — MT: 2015/BTNMT. Concentration of N-NO2-, N-NO3- were in the allowable limit according to the 
Vietnamese standards (TCVN) and ASEAN standards, concentration of N-NH4 + exceeds allowable limit  from 
1.8 to 4.3 times while concentration P-PO43- in many places has approached and surpassed allowable limit 
according to ASEAN standard.  The content of CN- and some heavy metals (Cd, Cu, Pb, Zn) in sea water 
ware in the allowable limit according to the Vietnamese, Fe metal exceeds allowable limit by 1.1 - 1.8 times in 
accordance with QCVN 10 - MT: 2015/BTNMT. The phytoplankton diversity index (H '= 1.43 — 2.53) 
represents the average pollutant water environment in the range of Alpha (α - mesosaprobic) to Beta (β - 
mesosaprobic). The results of environmental quality assessment through the environmental hazard index 
(RQ) showed the highest level of pollution (RQ>1), the effect of environmental variables on N-NH4

+ nutrients 
and needles Fe type and the risk of causing environmental accidents with parameter P-PO4

3-. RQtt index in 
the fish cage culture in the sea at Nghi Son gulf was less than 0.75 and at the level of environmental safety. 
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: Nghi son, fish cage culture, environment. 
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�ÁNH GIÁ CH(T L-DNG MÔI TR-�NG N-.C M�T S� 
KHU V3C NUÔI CÁ LNG BÈ T/I LONG S	N VÀ TÂN 

THÀNH CGA THNH BÀ RBA — VJNG TÀU 
Bùi Quang MBùi Quang MBùi Quang MBùi Quang MPPPPnhnhnhnh1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n Thn Thn Thn Th���� Ph�Tng Th Ph�Tng Th Ph�Tng Th Ph�Tng Th****oooo1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n Xuân Ton Xuân Ton Xuân Ton Xuân To****n, n, n, n,     

Cao V�n HùngCao V�n HùngCao V�n HùngCao V�n Hùng1111, Tr, Tr, Tr, Tr����n Quang Th�n Quang Th�n Quang Th�n Quang Th�1111    
TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Nghiên c>u "�'c thYc hi2n trong th�i gian tM n�m 2012 "!n 2013 tPi khu vYc nuôi cá l%ng bè t,p trung c(a 
t�nh Bà R�a — Vsng Tàu tPi Long STn và Tân Thành. Các thông sS nhi2t "I, pH, "I "Xc, "I muSi c(a n�Rc 
bi!n "Zi theo quy lu,t mùa, n%ng "I DO không v�'t 5,0 mg/lít, luôn thWp hTn giRi hPn cho phép (GHCP) 
theo QCVN 10:2008/BTNMT. N%ng "I NO2

-, NH3, H2S tPi khu vYc nuôi cá bi/n b`ng l%ng bè . Long STn và 
Tân Thành "#u cao hTn GHCP tM 2 "!n 5,4 l�n. ChWt l�'ng môi tr��ng n�Rc tPi khu vYc nuôi cá bi/n l%ng bè 
. Long STn và Tân Thành t�nh Bà R�a — Vsng Tàu "ang b� ô nhi�m nghiêm trKng. Ch� sS tai bi!n môi tr��ng 
RQtt>0,75 . m>c nguy cT tai bi!n cao. 
TTTTMMMM khóa khóa khóa khóa:    Bà R�a — Vsng Tàu, Long STn, Tân Thành, môi tr��ng, nuôi cá bi/n, ô nhi�m.    

 
1. �*T V+N �,8 
TPi Bà R�a — Vsng Tàu mIt sS loài cá bi/n nuôi 

ch( y!u là cá mú, cá h%ng, cá ch�m, cá bRp. Vùng 
nuôi t,p trung ch( y!u tPi xã Long STn thuIc thành 
phS Vsng Tàu, huy2n Tân Thành và Long �i#n. Hình 
th>c nuôi ch( y!u là nuôi trong l%ng và nuôi trong 
ao. Phát tri/n mPnh nhWt là hình th>c nuôi l%ng và sS 
l�'ng l%ng bè nuôi cá bi/n t�ng mPnh theo tMng 
n�m: n�m 2011 kho*ng 2.500 l%ng và t�ng lên trên 
4.000 l%ng vào n�m 2013 (S. Nông nghi2p và Phát 
tri/n nông thôn Bà R�a — Vsng Tàu, 2013). SY gia 
t�ng "áng k/ v# sS l�'ng l%ng bè, m,t "I cá th* cao 
và môi tr��ng b� ô nhi�m làm phát sinh và lây lan 
d�ch b2nh là không th/ tránh khoi.  

Phát tri/n nuôi tr%ng th(y s*n trên "�a bàn t�nh 
Bà R�a - Vsng Tàu không nhang "em lPi l'i ích kinh 
t! mà còn gi*i quy!t công �n vi2c làm cho các lao 
"Ing tPi "�a ph�Tng. Tuy nhiên, do sS l%ng nuôi t�ng 
nhanh không theo k! hoPch, k!t h'p vRi vi2c các 
khu vYc th��ng xuyên nh,n chWt th*i tM các khu 
công nghi2p và nhà máy ch! bi!n bIt cá "ã làm cho 
môi tr��ng n�Rc ô nhi�m. Trong vài n�m g�n "ây 
ng��i nuôi cá liên tXc ph*i "Si mit vRi nhang khó 
kh�n do cá ch!t hàng loPt. N�m 2012, x*y ra 3 "'t cá 
ch!t trOng mit l%ng vRi sS l�'ng lên "!n 358.000 con 
cá các loPi, gây thi2t hPi rWt lRn cho các hI nuôi. Vào 
tháng 12 n�m 2013 ng��i dân nuôi cá l%ng bè tPi khu 
vYc nuôi t,p trung trên sông Chà Và ti!p tXc ph*i 
gánh ch�u thêm 2 "'t cá ch!t. N�m 2013, S. Tài 
nguyên và Môi tr��ng t�nh Bà R�a - Vsng Tàu ti!n 
hành kh*o sát dKc tuy!n sông Chà Và, sông RPng, 

                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản  

sông RPch Ván cho thWy: mIt trong nhang nguyên 
nhân cá ch!t do chWt l�'ng môi tr��ng n�Rc nuôi b� 
ô nhi�m vRi n%ng "I các chWt ô nhi�m nh� NH3-N, H-

2S, COD, mangan, sOt, "%ng…. cao gWp nhi#u l�n 
m>c cho phép và n%ng "I ôxi hòa tan trong 
n�Rc thWp hTn tiêu chuvn. �Si vRi nuôi th(y s*n, chWt 
l�'ng môi tr��ng n�Rc nuôi cá bi/n c�n ph*i "�'c 
"ánh giá th��ng xuyên, liên tXc, nh`m góp ph�n hPn 
ch! nhang thi2t hPi do tác "Ing c(a ô nhi�m môi 
tr��ng "!n các "Si t�'ng nuôi. Qua "ó, giúp các hI 
nuôi và cT quan qu*n lý "�a ph�Tng có cT s. "/ "�a 
ra nhang bi2n pháp nh`m ki/m soát và hPn ch! thi2t 
hPi do ô nhi�m môi tr��ng gây ra; "%ng th�i phXc vX 
cho công tác quy hoPch "/ phát tri/n b#n vang ngh# 
nuôi cá bi/n c(a t�nh. Bài báo "Bi!n "Ing môi tr��ng 
n�Rc vùng nuôi cá bi/n l%ng bè tPi t�nh Bà R�a - Vsng 
Tàu" "ánh giá thYc trPng bi!n "Ing chWt l�'ng môi 
tr��ng vùng nuôi, nguy cT x*y ra sY cS môi tr��ng 
rWt c�n thi!t trong phát tri/n nuôi tr%ng th(y s*n nói 
chung và nuôi cá bi/n l%ng bè tPi Bà R�a — Vsng Tàu 
nói riêng. 

2. TÀI LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1.2.1.2.1.2.1. Tài li Tài li Tài li Tài li2222u nghiên cu nghiên cu nghiên cu nghiên c>>>>uuuu    
- SS li2u sk dXng trong bài báo tM k!t qu* phân 

tích môi tr��ng n�Rc tPi các khu vYc nuôi cá l%ng bè 
trên "�a bàn t�nh Bà R�a — Vsng Tàu trong th�i gian 
tM tháng 11/2012 "!n tháng 11/2013 trong khuôn 
khZ "# tài “Nghiên c>u mIt sS b2nh th��ng gip trên 
mIt sS loài cá bi/n nuôi tPi Bà R�a — Vsng Tàu, "# 
xuWt gi*i pháp phòng tr�”. 

- SS li2u tM nhi2m vX “Nghiên c>u "ánh giá bi!n 
"Ing chWt l�'ng môi tr��ng, nguy cT ô nhi�m và sY 
cS môi tr��ng, d�ch b2nh . mIt sS vùng nuôi cá l%ng 
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bè t,p trung ven bi/n” n�m 2015 c(a Trung tâm 
Quan trOc môi tr��ng bi/n và Phân vi2n Nghiên c>u 
H*i s*n phía Nam. 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Ph�Tng pháp nghiên cPh�Tng pháp nghiên cPh�Tng pháp nghiên cPh�Tng pháp nghiên c>>>>uuuu    
2.2.1. Th�i gian và "�a "i/m nghiên c>u 
- Th�i gian nghiên c>u: tM n�m 2012 "!n n�m 

2015. Trong "ó, mùa khô: tháng 10 "!n tháng 3 n�m 
sau; mùa m�a: tháng 4 "!n tháng 9. 

- ��a "i/m thu mpu phân tích môi tr��ng tPi khu 
vYc nuôi cá b`ng l%ng bè tPi xã "*o Long STn (thành 
phS Vsng Tàu) và huy2n Tân Thành c(a t�nh Bà R�a 
— Vsng Tàu (Hình 1). 

 
Hình 1: SHình 1: SHình 1: SHình 1: ST "T "T "T "%%%% " " " "����a "ia "ia "ia "i////m nghiên cm nghiên cm nghiên cm nghiên c>>>>u tu tu tu tPPPPi Long STn và i Long STn và i Long STn và i Long STn và 

Tân Thành tTân Thành tTân Thành tTân Thành t����nh Bà Rnh Bà Rnh Bà Rnh Bà R����a a a a ———— V V V Vsng Tàusng Tàusng Tàusng Tàu    
2.2.2. Ph�Tng pháp thu và b*o qu*n mpu 
Các ph�Tng pháp quan trOc, phân tích môi 

tr��ng n�Rc dYa trên tài li2u “SZ tay h�Rng dpn quan 
trOc phân tích môi tr��ng bi/n” CXc Môi tr��ng — BI 
Tài nguyên và Môi tr��ng (2002), Tiêu chuvn Vi2t 
Nam QCVN 10-MT:2015/BTNMT. 

2.2.3. Ph�Tng pháp phân tích mpu 
Các thông sS "o "Pc ngoài hi2n tr��ng: nhi2t "I 

n�Rc, DO, pH, "I muSi, "I "Xc "�'c "o b`ng các 
thi!t b� "o nhanh WQC 22A, SensION+pH1, 
SensION DO6, SensION+EC. Tr�Rc khi "o ph*i ti!n 
hành hi2u ch�nh máy "o. Ti!n hành "o nhi#u l�n (2-3 
l�n) và lWy giá tr� trung bình. 

 Các thông sS phân tích tPi phòng thí nghi2m: 
g%m nitrit, sunfit, amôn "�'c phân tích b`ng ph�Tng 
pháp so màu trên máy quang phZ DR5000. Xác "�nh 
theo ch�Tng trình c(a HACH trên máy DR5000. 

2.2.4. Ph�Tng pháp "ánh giá chWt l�'ng môi 
tr��ng n�Rc 

Vi2c "ánh giá chWt l�'ng môi tr��ng n�Rc dYa 
vào các giá tr� giRi hPn cho phép (GHCP) theo Tiêu 
chuvn Vi2t Nam QCVN 10-MT:2015/BTNMT và "# 
xuWt c(a "# tài KT 03 - 07 "Si vRi n�Rc bi/n ven b� áp 
dXng cho nuôi tr%ng th(y h*i s*n. 

Sk dXng ch� sS tai bi!n môi tr��ng RQ (Rick 
Quotient) "/ "ánh giá chWt l�'ng môi tr��ng n�Rc; 
b*n chWt c(a ch� sS này là t� sS giaa n%ng "I các 
thông sS môi tr��ng "o "�'c và GHCP "Si vRi thông 
sS "ó (Nguy�n Hau ThK, 2004): ch� sS RQ áp dXng 
cho tMng thông sS và RQtt (tZng th/) áp dXng "Si vRi 
nhóm (hoic toàn bI) các thông sS môi tr��ng "�'c 
"o. 
            RQ = CRQ = CRQ = CRQ = Ci/i/i/i/CCCCtctctctc            

Trong "ó: Ci là n%ng "I chWt i; Ctc là n%ng "I 
GHCP "Si vRi n�Rc nuôi tr%ng th(y s*n c(a chWt i.    

Giá tr� c(a ch� sS tai bi!n RQ "ánh giá m>c ô 
nhi�m môi tr��ng:    
- N!u RQ  < 0,25: RWt an toàn v# mit môi tr��ng. 
- N!u 0,25 < RQ < 0,75: An toàn v# mit môi tr��ng. 
- N!u 0,75 < RQ < 1,0: Nguy cT tai bi!n môi tr��ng. 
- N!u RQ > 1,0: �nh h�.ng tai bi!n môi tr��ng. 

Ch� sS RQtt "�'c sk dXng "/ tính "%ng th�i "Si 
vRi nhi#u ch� tiêu môi tr��ng trong cùng th�i "i/m 
"o. 

RQtt =
1

n
x (RQ)i

i=1

n

∑  

Giá tr� ch� sS RQtt ≤ 0,75; n!u nh� không thoa 
mãn "i#u ki2n trên thì chWt l�'ng môi tr��ng tPi th�i 
"i/m "o không "*m b*o (hoic có nguy cT tai bi!n 
môi tr��ng) "Si vRi hoPt "Ing nuôi tr%ng th(y h*i 
s*n. 

BBBB****ng 1: Giá trng 1: Giá trng 1: Giá trng 1: Giá tr���� GHCP c GHCP c GHCP c GHCP c((((a ma ma ma mIIIIt st st st sSSSS y y y y!!!!u tu tu tu tSSSS môi tr môi tr môi tr môi tr��������ng n�ng n�ng n�ng n�RRRRc bic bic bic bi////n ven bn ven bn ven bn ven b���� theo theo theo theo TCVN TCVN TCVN TCVN    
TCVNTCVNTCVNTCVN    

TTTTTTTT    Thông sThông sThông sThông sSSSS    �Tn v�Tn v�Tn v�Tn v����    QCVN 10QCVN 10QCVN 10QCVN 10----
MT:2015/BTNMTMT:2015/BTNMTMT:2015/BTNMTMT:2015/BTNMT    

KT 03KT 03KT 03KT 03----07070707    

1 Nhi2t "I oC 30  
2 DO mg/l ≥ 5,0  
3 pH  6,5 — 8,5  
4 NO2

- mg/l  0,02 
5 NH4

+ mg/l 0,1  
6 H2S mg/l 0,005  



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 53 

2.3. X2.3. X2.3. X2.3. Xkkkk lý s lý s lý s lý sSSSS li li li li2222uuuu    
SS li2u "�'c phân tích theo ph�Tng pháp thSng 

kê mô t* trên ph�n m#m Excel. 
3. K�T QU� NGHIÊN C�U  VÀ TH�O LU N 
3.1. Bi3.1. Bi3.1. Bi3.1. Bi!n "Ing mIt sS y!u tS thu� l!n "Ing mIt sS y!u tS thu� l!n "Ing mIt sS y!u tS thu� l!n "Ing mIt sS y!u tS thu� lý, thuý, thuý, thuý, thu� hoá � hoá � hoá � hoá 

trong môi tr�trong môi tr�trong môi tr�trong môi tr��ng n�Rc vùng nuôi cá l%ng bè tPi t�nh �ng n�Rc vùng nuôi cá l%ng bè tPi t�nh �ng n�Rc vùng nuôi cá l%ng bè tPi t�nh �ng n�Rc vùng nuôi cá l%ng bè tPi t�nh 
Bà RBà RBà RBà R�a �a �a �a ———— V V V Vsng Tàusng Tàusng Tàusng Tàu    

    

Khu vYc nuôi cá bi/n b`ng l%ng bè tPi Bà R�a — 
Vsng Tàu t,p trung ch( y!u . khu vYc xã Long STn 
(Vsng Tàu) và Tân Thành. K!t qu* nghiên c>u hi2n 
trPng mIt sS y!u tS môi tr��ng n#n "�'c th/ hi2n tPi 
b*ng 2. 

BBBB****ng 2: Mng 2: Mng 2: Mng 2: MIIIIt t t t ssssSSSS y y y y!!!!u tu tu tu tSSSS môi tr� môi tr� môi tr� môi tr�����ng nng nng nng n####n vùng n�n vùng n�n vùng n�n vùng n�RRRRc nuôi cá c nuôi cá c nuôi cá c nuôi cá llll%%%%ng bèng bèng bèng bè    

T11/2012 T3/2013 T5/2013 T7/2013 T9/2013 T11/2013 Th�i gian/ 
Thông sS LS TT LS TT LS TT LS TT LS TT LS TT 

Nhi2t "I 
(0C) 

30,6 

± 0,5 

30,4 

± 0,3 

30,5 

± 0,4 

30,6 

± 0,7 

29,0 

± 0,5 

29,3 

± 0,4 

28,4 

± 0,4 

28,7 

± 0,3 

28,0 

± 0,7 

28,1 

± 0,8 

30,5 

± 0,8 

30,1 

± 0,6 

pH 
7,5 ± 

0,7 

7,5 ± 

0,6 

7,6 ± 

0,8 

7,6 ± 

0,5 

7,9 ± 

0,5 

7,7 ± 

0,4 

7,9 ± 

0,9 

7,8 ± 

0,7 

7,7 ± 

0,6 

7,6 ± 

0,7 

7,8 ± 

0,4 

7,7 ± 

0,5 

DO (mg/l) 
4,0 ± 
0,1 

3,8 ± 
0,2 

3,8 ± 
0,1 

4,2 ± 
0,2 

4,4 ± 
0,3 

4,2 ± 
0,2 

3,9 ± 
0,3 

4,1 ± 
0,5 

4,0 ± 
0,7 

4,1 ± 
0,3 

4,1 ± 
0,6 

4,0 ± 
0,8 

ÐI "Xc 
(NTU) 

12 

± 2 

11 

± 1 

10 

± 2 

9 

± 1 

17 

± 3 

15 

± 2 

15 

± 2 

17 

± 3 

18 

± 2 

14 

± 1 

14 

± 2 

12 

± 1 

ÐI muSi 
(‰) 

27,2 

± 0,3 

26,7 

± 0,6 

26,6 

± 0,9 

26,1 

± 1,2 

20,6 

± 0,7 

22,3 

± 0,5 

21,1 

± 0,6 

21,8 

± 0,8 

21,6 

± 1,0 

20,1 

± 0,7 

26,2 

± 0,4 

26,3 

± 1,2 

Ghi chú: LS: Long STn; TT: Tân Thành. 
- Nhi2t "I:  
Nhi2t "I toàn vùng dao "Ing trong kho*ng tM 

28,00C - 31,10C và bi!n "Ing theo mùa, thWp nhWt tPi 
Long STn vào mùa m�a (trung bình 28,00C) và Tân 
Thành (28,10C) (B*ng 2, hình 2).  

 
Hình 2: DiHình 2: DiHình 2: DiHình 2: Di����n bin bin bin bi!!!!n nhin nhin nhin nhi2222t "t "t "t "IIII n� n� n� n�RRRRc tc tc tc tPPPPi khu vi khu vi khu vi khu vYYYYc lc lc lc l%%%%ng bèng bèng bèng bè    

Nhi2t "I n�Rc trung bình vào các tháng 11 và 
tháng 3 cao hTn tháng 5-÷9, th/ hi2n rõ nét tPi Long 
STn (mùa khô: 30,70C và mùa m�a: 28,50C) và Tân 
Thành (mùa khô: 30,4±0,20C và mùa m�a: 
28,7±0,60C). Nhi2t "I n�Rc vùng nuôi cao hTn GHCP 
tPi Long STn và Tân Thành (tháng 11/2012, tháng 
3/2013 và 11/2013) (B*ng 2 và hình 2). Nhi2t "I 
n�Rc quá cao (trên 400C), thWp (d�Ri 80C) hoic sY 
thay "Zi "It ngIt c(a nhi2t "I n�Rc (kho*ng 3-40C) 
có th/ làm cá ch!t. 

- �I muSi:  
�I muSi n�Rc bi/n là "Pi l�'ng "ic tr�ng "�nh 

l�'ng cho l�'ng các chWt khoáng rOn hoà tan (các 
muSi) trong n�Rc bi/n. Nó là mIt trong các thông sS 

v,t lý cT b*n "/ tìm hi/u "�nh tính mIt sS "ic tr�ng 
sinh thái phân bS sinh v,t bi/n…�I muSi c(a n�Rc 
vào mùa khô tPi Long STn 26,7‰ và Tân Thành 
26,4‰. Vào mùa m�a "I muSi tPi Long STn 20,8‰ và 
Tân Thành 21,8‰ (B*ng 2 và hình 3). Hai khu vYc 
nuôi Long STn và Tân Thành "#u có sY chênh l2ch 
lRn v# "I muSi giaa các tháng mùa khô và các tháng 
mùa m�a trong n�m kho*ng 5-6‰. 

 
Hình 3: DiHình 3: DiHình 3: DiHình 3: Di����n bin bin bin bi!!!!n "n "n "n "IIII mu mu mu muSSSSi trong môi tr�i trong môi tr�i trong môi tr�i trong môi tr�����ng n�ng n�ng n�ng n�RRRRc tc tc tc tPPPPi i i i 

khu vkhu vkhu vkhu vYYYYc lc lc lc l%%%%ng bèng bèng bèng bè    
- N%ng "I ô xy hoà tan (DO):  
Oxy hoà tan là y!u tS thu� hoá quan trKng xác 

"�nh c��ng "I c(a hàng loPt quá trình sinh hoá x*y 
ra trong môi tr��ng n�Rc bi/n. Oxy hoà tan trong 
n�Rc bi/n là mIt h'p ph�n rWt linh "Ing, sY phân bS 
theo không gian, bi!n "Zi theo th�i gian c(a nó ch�u 
tác "Ing c(a hàng loPt hi2n t�'ng và quá trình, trong 
"ó "áng k/ nhWt là quá trình t�Tng tác bi/n — khí 
quy/n, hoPt "Ing thu� sinh v,t, ô nhi�m môi 
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tr��ng… N%ng "I ô xy hòa tan thWp hTn GHCP (≥5 
mg/l) theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT tPi Long 
STn 4,0 mg/l và Tân Thành 4,1 mg/l. N%ng "I DO 
thWp nhWt x*y ra vào tháng 11/2012 và tháng 3/2013, 
ch� b`ng 0,77 l�n so vRi GHCP (Hình 4).  

N%ng "I ô xy hòa tan thWp (DO≤5 mg/l) gây bWt 
l'i cho cá nuôi, "ic bi2t vào th�i "i/m nka "êm v# 
sáng. Nghiên c>u c(a Trung tâm Quan trOc môi 
tr��ng bi/n và Phân Vi2n Nghiên c>u H*i s*n phía 
Nam (2015) csng cho thWy, n%ng "I DO thWp hTn 
GHCP (Hình 5). �Si vRi nuôi cá bi/n b`ng l%ng sY 
thi!u hXt n%ng "I ôxy có th/ th��ng xuyên x*y ra 
vào nhang kho*ng th�i gian DO có giá tr� thWp nhWt 
trong ngày th��ng tM 22 gi� "êm "!n 06 gi� sáng. SY 
thi!u hXt DO rWt có th/ gây ra h,u qu* lRn "Si vRi cá 
nuôi n!u x*y ra trong tr��ng h'p hIi tX các "i#u ki2n 

bWt l'i sau: th(y tri#u xuSng thWp nhWt và vào th�i 
"i/m n�Rc ">ng; n%ng "I ôxy trong ngày thWp nhWt; 
th�i ti!t nOng nóng, phân h(y mPnh chWt hau cT t�ng 
tr�m tích, nhi#u khí "Ic; m,t "I cá nuôi dày. 

 
Hình 4: DiHình 4: DiHình 4: DiHình 4: Di����n bin bin bin bi!!!!n DO trong môi tr�n DO trong môi tr�n DO trong môi tr�n DO trong môi tr�����ng n�ng n�ng n�ng n�RRRRc tc tc tc tPPPPi khu i khu i khu i khu 

vvvvYYYYc lc lc lc l%%%%ng bèng bèng bèng bè    
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Hình 5: DiHình 5: DiHình 5: DiHình 5: Di����n bin bin bin bi!!!!n DO trong môi tr�n DO trong môi tr�n DO trong môi tr�n DO trong môi tr�����ng n�ng n�ng n�ng n�RRRRc khu vc khu vc khu vc khu vYYYYc nuôi các nuôi các nuôi các nuôi cá bi bi bi bi////n ln ln ln l%%%%ng bè tng bè tng bè tng bè tPPPPi ti ti ti t����nh nh nh nh Bà RBà RBà RBà R����a a a a ———— V V V Vsng Tàu các n�m sng Tàu các n�m sng Tàu các n�m sng Tàu các n�m 
(2005 (2005 (2005 (2005 ---- 2014)  2014)  2014)  2014)     

Theo Classceri và "%ng tác gi* (1998) n%ng "I ô 
xy hoà tan rWt quan trKng cho quá trình hô hWp và 
trao "Zi chWt c(a "Ing v,t th(y sinh. �Si vRi cá, t� l2 
trao "Zi chWt b� *nh h�.ng lRn b.i n%ng "I oxy hòa 
tan trong môi tr��ng n�Rc nuôi. Khi DO gi*m, quá 
trình hô hWp và kh* n�ng tiêu thX th>c �n csng gi*m. 
K!t qu* là tSc "I sinh tr�.ng c(a cá gi*m và kh* 
n�ng b� tWn công b.i d�ch b2nh t�ng lên. 

Các thông sS pH, "I "Xc trong n�Rc tPi khu vYc 
nuôi Long STn và Tân Thành bi!n "Ing theo mùa và 
n`m trong kho*ng GHCP. Khu vYc nuôi . g�n cka 
sông b� *nh h�.ng lRn b.i dòng ch*y tM bi/n vào và 
b� tác "Ing mPnh trong các tháng mùa m�a (B*ng 
2). Nhóm thông sS môi tr��ng n#n trong n�Rc . khu 
vYc Long STn và Tân Thành nhìn chung không có sY 
khác bi2t lRn, "#u bi!n "Ing theo quy lu,t mùa. 
Riêng ôxy hoà tan trong n�Rc "#u ch�a "Pt "!n 4,5 
mg/l; thWp hTn rWt nhi#u so vRi GHCP (≥5 mg/l). 

3.2. Bi3.2. Bi3.2. Bi3.2. Bi!!!!n "n "n "n "IIIIng mng mng mng mIIIIt st st st sSSSS y y y y!!!!u tu tu tu tSSSS dinh d� dinh d� dinh d� dinh d�wwwwng và khí ng và khí ng và khí ng và khí 
""""IIIIc trong môi tr�c trong môi tr�c trong môi tr�c trong môi tr�����ng n�ng n�ng n�ng n�RRRRc vùngc vùngc vùngc vùng nuôi cá bi nuôi cá bi nuôi cá bi nuôi cá bi////n ln ln ln l%%%%ng bè ng bè ng bè ng bè 
ttttPPPPi ti ti ti t����nh Bà Rnh Bà Rnh Bà Rnh Bà R����a a a a ———— V V V Vsng Tàusng Tàusng Tàusng Tàu    

- N%ng "I NO2
-:  

K!t qu* phân tích NO2
- cho thWy, n%ng "I NO2

- 
dao "Ing trong kho*ng 0,034 - 0,056 mg/l tPi Tân 
Thành và 0,033 - 0,062 mg/l tPi Long STn (Hình 6). 
N%ng "I NO2

- trung bình vào mùa m�a cao hTn mùa 
khô, cX th/ tPi Long STn mùa m�a gWp 1,45 so vRi 
mùa khô và Tân Thành 1,38 l�n.  

 
Hình 6: DiHình 6: DiHình 6: DiHình 6: Di����n bin bin bin bi!!!!n nn nn nn n%%%%ng "ng "ng "ng "IIII NO NO NO NO2222

----    trong môi tr�trong môi tr�trong môi tr�trong môi tr�����ng ng ng ng 
n�n�n�n�RRRRc tc tc tc tPPPPi khu vi khu vi khu vi khu vYYYYc lc lc lc l%%%%ng bèng bèng bèng bè    
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So sánh vRi GHCP 0,02 mg/l (theo "# xuWt c(a 
"# tài KT 03 - 07) áp dXng cho n�Rc bi/n ven b� vRi 
mXc "ích nuôi tr%ng thu� s*n; ô nhi�m x*y ra tPi c* 
hai khu vYc, thWp nhWt vào tháng 3/2013 tPi Long STn 
csng gWp 1,65 l�n GHCP (Hình 6). Nhìn chung, c* 
hai khu vYc "#u có n%ng "I NO2

- cao vào tháng 5 "!n 
tháng 9 (mùa m�a), th/ hi2n ô nhi�m tác "Ing tM 
ngu%n tM lXc "�a. Theo k!t qu* phân tích chWt l�'ng 
n�Rc nuôi cá bi/n b`ng l%ng bè tPi t�nh Bà RiP - Vsng 
Tàu thì n%ng "I NO2

- csng cao hTn GHCP tM 2 "!n 3 
l�n (Tr�n Quang Th�, 2013).  

K!t qu* nghiên c>u c(a Trung tâm QuSc gia 
Quan trOc C*nh báo Môi tr��ng bi/n và Phân vi2n 
Nghiên c>u H*i s*n phía Nam (2015) csng cho thWy 
n%ng "I NO2

- trong n�Rc khu vYc nuôi khá cao; 
trong mùa khô mic dù có gi*m so vRi n�m 2013 
nh�ng vpn cao hTn 7,8 l�n so vRi n�m 2005; vào mùa 
m�a, xu th! t�ng n%ng "I NO2

- trong n�Rc th/ hi2n 
rõ, cX th/: t�ng 1,8 l�n so vRi n�m 2013 và 8,0 l�n so 
vRi n�m 2007 (Hình 7). 
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Hình 7: DiHình 7: DiHình 7: DiHình 7: Di����n bin bin bin bi!!!!n nn nn nn n%%%%ng "ng "ng "ng "IIII NO NO NO NO2222
----    trong môi tr�trong môi tr�trong môi tr�trong môi tr�����ng n�ng n�ng n�ng n�RRRRc khu vc khu vc khu vc khu vYYYYc nuôi cá bic nuôi cá bic nuôi cá bic nuôi cá bi////n ln ln ln l%%%%ng bèng bèng bèng bè t t t tPPPPi ti ti ti t����nh Bà Rnh Bà Rnh Bà Rnh Bà R����a a a a ————    

VVVVsng Tàu các n�m (2005 sng Tàu các n�m (2005 sng Tàu các n�m (2005 sng Tàu các n�m (2005 ---- 2014)  2014)  2014)  2014)     
----    N%ng "I NH3:  
N%ng "I NH3 thay "Zi liên tXc qua tMng th�i "i/m 
trong n�m và "#u cao hTn GHCP (<0,1 mg/l) theo 
QCVN 10-MT:2015/BTNMT tM 3,1 "!n 5,4 l�n. TPi 
Long STn vào tháng 7/2013 n%ng "I NH3 cao nhWt 
lên "!n 0,54 mg/l (gWp 5,4 l�n GHCP) và vào tháng 
3/2013 thWp nhWt 0,37 mg/l csng cao hTn GHCP 3,4 
l�n. TPi khu vYc nuôi Tân Thành n%ng "I NH3 cao 
nhWt vào tháng 5/2013 là 0,5 mg/l, cao hTn GHCP 
5,0 l�n và thWp nhWt vào tháng 11/2012 là 0,31 mg/l 
cao hTn GHCP 3,1 l�n (Hình 8).  

 
Hình 8: DiHình 8: DiHình 8: DiHình 8: Di����n bin bin bin bi!!!!n nn nn nn n%%%%ng "ng "ng "ng "IIII NH NH NH NH3 3 3 3 trong môitrong môitrong môitrong môi tr� tr� tr� tr�����ng ng ng ng 

n�n�n�n�RRRRc tc tc tc tPPPPi khu vi khu vi khu vi khu vYYYYc nuôi cá bic nuôi cá bic nuôi cá bic nuôi cá bi////n ln ln ln l%%%%ng bè ng bè ng bè ng bè     
Theo Colt và Armstrong (1979) NH3 là y!u tS 

môi tr��ng n�Rc quan trKng có *nh h�.ng lRn "!n t� 
l2 sSng, sinh tr�.ng "Si vRi th(y sinh v,t. Khi n%ng 
"I NH3 trong n�Rc cao, cá khó bài ti!t NH3 tM máu ra 

môi tr��ng ngoài. NH3 trong máu và các mô t�ng làm 
pH trong máu t�ng dpn "!n rSi loPn nhang ph*n >ng 
xúc tác c(a enzym và "I b#n vang c(a màng t! bào, 
thay "Zi "I thvm thWu c(a màng t! bào (không "i#u 
khi/n "�'c quá trình trao "Zi muSi giaa cT th/ và 
môi tr��ng ngoài) s� gây ch!t cá.     

- N%ng "I khí H2S: 
N%ng "I khí "Ic H2S trong n�Rc tPi Long STn và 

Tân Thành cao xWp x� gWp 2 "!n g�n 3 l�n GHCP so 
vRi QCVN 10-MT:2015/BTNMT (Hình 9). Qua hình 
9 cho ta thWy, tPi Long STn n%ng "I H2S dao "Ing 
0,011- 0,014 mg/l, cao nhWt là vào tháng 5/2013 
(H2S= 0,014 mg/l). TPi khu vYc nuôi . Tân Thành 
H2S trong môi tr��ng n�Rc dao "Ing 0,009-0,013 
mg/l, cao nhWt vào tháng 7/2013 (H2S=0,013 mg/l). 

 
Hình 9: DiHình 9: DiHình 9: DiHình 9: Di����n bin bin bin bi!!!!n nn nn nn n%%%%ng "ng "ng "ng "IIII H H H H2222S trong môi tr�S trong môi tr�S trong môi tr�S trong môi tr�����ng ng ng ng 

n�n�n�n�RRRRc khu vc khu vc khu vc khu vYYYYc nuôi cá bic nuôi cá bic nuôi cá bic nuôi cá bi////n ln ln ln l%%%%ng bè      ng bè      ng bè      ng bè                                  
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3.3. �ánh giá ch3.3. �ánh giá ch3.3. �ánh giá ch3.3. �ánh giá chWt l�'ng môi tr��ng n�Rc vùng Wt l�'ng môi tr��ng n�Rc vùng Wt l�'ng môi tr��ng n�Rc vùng Wt l�'ng môi tr��ng n�Rc vùng 
nuôi cá lnuôi cá lnuôi cá lnuôi cá l%ng bè%ng bè%ng bè%ng bè    

 �ánh giá chWt l�'ng môi tr��ng tZng th/ 
thông qua ch� sS tai bi!n môi tr��ng  RQtt (tính theo 
TCVN áp dXng cho n�Rc bi/n ven b� vRi mXc "ích 
nuôi tr%ng thu� s*n) ph*n ánh "�'c hi2n trPng ô 
nhi�m môi tr��ng n�Rc tPi khu vYc nuôi cá bi/n 
b`ng l%ng bè tPi Long STn và Tân Thành. Ch� sS RQtt 
tPi hai khu vYc nuôi "#u cao hTn ng�wng an toàn (≤ 
0,75), ph*n ánh môi tr��ng n�Rc . m>c *nh h�.ng 
tai bi!n môi tr��ng "Si vRi hoPt "Ing nuôi thu� s*n. 

Do các thông sS chWt l�'ng môi tr��ng bi!n 
"Ing theo mùa nên ch� sS RQtt csng bi!n "Ing theo 
mùa. Vào các tháng mùa m�a ch� sS RQtt tPi Long 
STn cao gWp 3,8 l�n và Tân Thành cao gWp 2,9 l�n so 
vRi ng�wng an toàn (0,75) (Hình 10). Nh� v,y, ngu%n 
n�Rc nuôi tPi các khu vYc trên "ang b� ô nhi�m 
nghiêm trKng do quá trình lOng "Kng, tích tX các chWt 
hau cT và khí "Ic tM n�Rc th*i sinh hoPt c(a dân c� 
sinh sSng xung quanh, chWt th*i tM chính hoPt "Ing 
nuôi và n�Rc th*i tM các nhà máy. 

 
Hình 10: Giá trHình 10: Giá trHình 10: Giá trHình 10: Giá tr���� RQtt trong m RQtt trong m RQtt trong m RQtt trong môi tr�ôi tr�ôi tr�ôi tr�����ng n�ng n�ng n�ng n�RRRRc khu vc khu vc khu vc khu vYYYYc c c c 

nuôi cá binuôi cá binuôi cá binuôi cá bi////n ln ln ln l%%%%ng bè ng bè ng bè ng bè ttttPPPPi ti ti ti t����nh Bà Rnh Bà Rnh Bà Rnh Bà R����a a a a ———— V V V Vsng Tàusng Tàusng Tàusng Tàu    
4. K�T LU N 
Khu vYc nuôi cá tPi Long STn: các thông sS nhi2t 

"I, pH, "I "Xc, "I muSi c(a n�Rc bi!n "Zi theo mùa; 
n%ng "I DO thWp hTn GHCP theo QCVN 10-
MT:2015/BTNMT và thay "Zi theo th�i gian; trong 
th�i gian tM tháng 11/2012 "!n 11/2013 n%ng "I 
NO2

-, NH3, H2S "#u cao hTn GHCP. Trong n�m 2012 
và 2013 x*y ra sY cS môi tr��ng, d�ch b2nh trên "àn 
cá nuôi có liên quan "!n n%ng "I dinh d�wng và khí 
"Ic trong n�Rc cao. 

 Khu vYc nuôi cá tPi Tân Thành: n%ng "I oxy 
hòa tan c(a môi tr��ng n�Rc tPi khu vYc này thWp 
hTn GHCP; "I muSi trong n�Rc bi/n vào mùa khô 
cao hTn mùa m�a kho*ng 5 - 6‰; nhi2t "I có sY sai 
khác giaa mùa m�a và mùa khô nh�ng không lRn 
kho*ng 1-20C; n%ng "I NH3, H2S, NO2

- cao hTn 
GHCP. Các thông sS môi tr��ng n�Rc bi!n "Ing khá 

ph>c tPp do b� chi phSi và *nh h�.ng tM nhi#u ngu%n 
gây ô nhi�m khác nhau. 

 ChWt l�'ng môi tr��ng n�Rc tPi khu vYc nuôi 
cá bi/n b`ng l%ng bè . Long STn và Tân Thành t�nh 
Bà R�a — Vsng Tàu "ang b� ô nhi�m nghiêm trKng. 
Giá tr� ch� sS tai bi!n môi tr��ng RQtt>0,75 . m>c 
nguy cT tai bi!n và *nh h�.ng tai bi!n môi tr��ng 
tính theo tiêu chuvn Vi2t Nam. 
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BBBBuuuui Quang Manh, Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Xuan Toan, Cao Van Hungi Quang Manh, Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Xuan Toan, Cao Van Hungi Quang Manh, Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Xuan Toan, Cao Van Hungi Quang Manh, Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Xuan Toan, Cao Van Hung    
SummarySummarySummarySummary    

The study was carried out during the period from 2012 to 2013 in marine fish farming areas at Long Son 
island and Tan Thanh district of Ba Ria - Vung Tau province. The parameters of temperature, pH, turbidity, 
salinity of water varied via change rule of seasons. Oxygen concentration did not exceed 5.0 mg/liter, is 
always lower than allowable limit for marine fish cages areas. Concentration of NO2

-, NH3, H2S in marine fish 
cage farm in Long Son and Tan Thanh surpassed allowable limit are 2.0 to 5.4 times. Water environment in 
the area of marine fish cages farm in Long Son and Tan Thanh was seriously polluted. Environmental Risk 
Quotient (RQtt > 0.75) was at the risk of high complications. 
Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Ba Ria - Vung Tau, environment, Long Son, marine fish farming, pollution, Tan Thanh.    
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S3 �A D/NG VK LOÀI CGA GI�NG H6I MIÊN Haliclona 
(Demospongiae, Hoplosclerida, Chalinidae) S�NG 

TRÊN R/N SAN HÔ � VÙNG BI�N VEN �6O PHÚ QUÝ, 
THNH BÌNH THU�N 

NguyNguyNguyNguy����n Khn Khn Khn KhOOOOc Bátc Bátc Bátc Bát1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n Hn Hn Hn Haaaau Thiu Thiu Thiu Thi2222nnnn1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n V�n Hin V�n Hin V�n Hin V�n Hi!!!!uuuu1111,,,,    
 Tr Tr Tr Tr����n V�n H�n V�n H�n V�n H�n V�n H�RRRRngngngng1111, �inh Thanh �, �inh Thanh �, �inh Thanh �, �inh Thanh �PPPPtttt1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n V�n Thànhn V�n Thànhn V�n Thànhn V�n Thành1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
TZng sS 96 mpu v,t các loài h*i miên thuIc giSng Haliclona sSng trên rPn san hô "ã "�'c thu th,p lip lPi hai 
l�n tM  21 mit cOt cS "�nh, "�'c thi!t k! "Pi di2n . vùng bi/n ven "*o Phú Quý, t�nh Bình Thu,n tM n�m 2013 
"!n 2014 b`ng ph�Tng pháp lin Scuba. Mpu v,t "�'c ghi chép các "ic "i/m hình thái, màu sOc, dPng sSng, 
"I sâu csng nh� phân tích cWu trúc hi/n vi "/ "�nh loPi. K!t qu* phân tích cho thWy "ã ghi nh,n "�'c tám loài 
h*i miên thuIc giSng Haliclona. Nhang loài h*i miên thuIc giSng Haliclona  th��ng gip trong khu vYc này 
là: Haliclona (Gellius) fibulata; Haliclona sp1, Haliclona sasajimensis và Haliclona (Gellius) cymaeformis. 
Ph�n lRn các loài h*i miên th��ng gip này là "Pi di2n chung c(a khu h2 "Ing v,t . khu vYc ¬n �I D�Tng -
Thái Bình D�Tng "�'c tìm thWy trên khOp vùng bi/n Nam Trung bI Vi2t Nam. 
TTTTMMMM khóa: khóa: khóa: khóa: H*i miên, Phú Quý; Haliclona (Gellius) fibulata; Haliclona sp1.; Haliclona (Gellius) cymaeformis, 
Gai x�Tng.  

 
1. M� ��U9 
H*i miên là mIt "Si t�'ng "ã "�'c nghiên c>u 

rWt lâu tM cuSi th! k� XIX "!n giaa th! k� XX 
(Hooper và Van Soest, 2002) nh�ng vpn ch�a có mIt 
h2 thSng phân loPi hoàn ch�nh và còn rWt nhi#u tranh 
cãi. H*i miên "ã "�'c bi!t "!n nh� mIt ngu%n 
nguyên li2u d%i dào c(a h'p chWt có cWu trúc mRi và 
có hoPt tính sinh hKc "ang quan tâm (Châu V�n 
Minh và ctv, 2007). H*i miên ch>a nhi#u chWt có hoPt 
tính sinh hKc cao, có giá tr� trong y d�'c. Vai trò c(a 
h*i miên "�'c nghiên c>u trong suSt 60 n�m qua. � 
Vi2t Nam các nghiên c>u v# phân loPi v# h*i miên 
ch�a nhi#u, các công bS ch( y!u t,p trung . v�nh HP 
Long và v�nh Nha Trang. Có mIt vài ghi nh,n v# các 
loài h*i miên Haliclona tPi v�nh HP Long và Nha 
Trang vRi sY "a dPng v# loài và sinh l�'ng cao (C. 
CERRANO và ctv, 2006). TPi Phú Quý ch�a có nhi#u 
công bS v# các loài h*i miên. MRi "ây có mIt bài báo 
v# ghi nh,n mRi hai loài h*i miên Oceanapia 
sagittaria và Oceanapia amboinensis . vùng bi/n ven 
"*o Phú Quý (Nguy�n KhOc Bát, Nguy�n Hau 
Thi2n, 2016). Phú Quý là "*o xa b� thuIc t�nh Bình 
Thu,n có các h2 sinh thái rPn san hô, co bi/n, n�Rc 
trong rWt thu,n l'i cho h*i miên phát tri/n. Vì v,y các 
nghiên c>u v# "a dPng sinh hKc h*i miên . vùng bi/n 
này rWt c�n "�'c quan tâm thYc hi2n.   

2. V T LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U  
2.1. V2.1. V2.1. V2.1. V,,,,t lit lit lit li2222u nghiên cu nghiên cu nghiên cu nghiên c>>>>uuuu    

                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản 

Mpu h*i miên sk dXng trong nghiên c>u này 
"�'c thu th,p tPi vùng bi/n ven "*o Phú Quý, Bình 
Thu,n trong khuôn khZ "# tài cWp Nhà n�Rc: “Kh*o 
sát ngu%n l'i h*i miên trong h2 sinh thái ven "*o và 
"ánh giá kh* n�ng cung cWp ngu%n nguyên li2u cho y 
d�'c” trong 02 n�m 2013 "!n 2014 do Vi2n Nghiên 
c>u H*i s*n thYc hi2n. TZng sS 96 mpu h*i miên 
thuIc giSng Haliclona "ã "�'c thu th,p "/ phân tích, 
"�nh loPi. 

2.2. Ph�Tng pháp Nghiên c2.2. Ph�Tng pháp Nghiên c2.2. Ph�Tng pháp Nghiên c2.2. Ph�Tng pháp Nghiên c>u>u>u>u    
2.2.1. Ph�Tng pháp kh*o sát thu mpu h*i miên 
Kh*o sát thu mpu và nghiên c>u ngu%n l'i h*i 

miên b`ng ph�Tng pháp lin quan sát trYc ti!p có sk 
dXng thi!t b� SCUBA và "�'c thYc hi2n theo qui 
trình h�Rng dpn c(a English & Baker (1994) k!t h'p 
sk dXng khung "�nh l�'ng. Ti!n hành thu mpu lip lPi 
trong hai n�m 2013 và 2014 trên 21 mit cOt "�'c 
thi!t k! "Pi di2n cho vùng rPn san hô ven "*o Phú 
Quý. DKc mUi mit cOt 100 m "�'c chia làm 5 trPm 
"i/m thu mpu b`ng khung "�nh l�'ng có di2n tích 1 
m². Toàn bI mpu n`m trong ô "�nh l�'ng "�'c thu 
"�y "(: thành ph�n loài, sS cá th/, khSi l�'ng cá th/, 
kích th�Rc cá th/. Mpu ch�a th/ phân loPi ngay b`ng 
hình thái ngoài "�'c b*o qu*n "/ phân tích trong 
phòng thí nghi2m. Bên cPnh "ó, hình *nh tMng mpu 
tr�Rc khi thu "�'c chXp *nh phXc vX nghiên c>u 
"�nh loPi và "�nh l�Tng sau này vì thông th��ng h*i 
miên b� thay "Zi màu sOc, hình thái khi "�a khoi môi 
tr��ng n�Rc bi/n hoic b*o qu*n trong hóa chWt. 
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2.2.2. Ph�Tng pháp phân loPi h*i miên  
Ngoài hi2n tr��ng: Phân loPi nhang loài h*i 

miên b`ng ph�Tng pháp hình thái so sánh, theo mô 
t* c(a Hooper và Rope (2003). Các k!t qu* nghiên 
c>u ngoài hi2n tr��ng "�'c ki/m tra và phân tích lPi 
dYa trên *nh chXp và quay phim trYc ti!p d�Ri n�Rc 
chi ti!t và ghi chép các thông tin c�n thi!t nh� "ic 
tính phân bS, "ic tính sinh thái, "ic "i/m b# mit 
mpu, màu sOc mpu, mpu sau "ó "�'c cS "�nh trong 
c%n tuy2t "Si 96% (alcohol) "/ phXc vX cho vi2c "�nh 
loPi chính xác hTn. 

Ph�Tng pháp phân loPi h*i miên b`ng cWu trúc vi 
x�Tng (spicule): c* hai loPi tiêu b*n "�'c "%ng th�i 
thYc hi2n là mpu cWu trúc x�Tng (skeleton) và vi 
x�Tng (spicule). 

- �Si vRi mpu cWu trúc x�Tng (skeleton): sk dXng 
dao gi*i phpu  cOt các lát nho trên b# mit h*i miên 
(b# mit, mit ngang, mit dKc), ngâm trong dung d�ch 
Xylen- Phenol ti!p theo "/ khô trên lam, dán b`ng 
keo và sWy khô trong t( sWy . nhi2t "I 50-60 

0C trong 
6 gi�. 

- �Si vRi mpu vi x�Tng (spicule): sk dXng dao 
gi*i phpu  cOt các lát nho trên b# mit h*i miên (b# 
mit, mit ngang, mit dKc) "it trên lam và nho lên vài 
giKt dung d�ch axit nitric ",m "ic (HNO3) d�Ri ngKn 
"èn c%n, cho "!n khi axit "ã th(y phân h!t mpu còn 
lPi vi x�Tng thì "/ khô, sau "ó dán b`ng keo và sWy 
khô trong t( sWy . nhi2t "I 50-60 

0C trong 6 gi�. 
3. K�T QU� VÀ TH�O LU N 
3.1. V3.1. V3.1. V3.1. V���� trí ph trí ph trí ph trí phân loân loân loân loPPPPi ci ci ci c((((a gia gia gia giSSSSng Haliclonang Haliclonang Haliclonang Haliclona    
Ngành: Porifera  
LRp: Demospongiae  
Phân lRp: Heteroscleromorpha  
BI: Haplosclerida  
HK: Chalinidae  
GiSng: Haliclona  
(Theo Hooper và Van Soest, 2002) 
�ã ghi nh,n "�'c các loài thuIc giSng Haliclona 

thuIc lRp h*i miên m#m Demospongiae, bI 
Haplosclerida, hK Chalinidae có bI x�Tng hình "�ng 
h�Rng, bán "�ng h�Rng hoic d� h�Rng (iso-, subiso- 
or anisotropic), nh�ng không có nhi#u các bó gai 
x�Tng trên cT th/ h*i miên. Các gai x�Tng lRn chính 
gai x�Tng 2 "�u nhKn thân trTn (oxeas). Các gai 
x�Tng bé, n!u xuWt hi2n, th��ng là các gai x�Tng 2 
"�u nhKn giaa xoOn, hoic hình cánh cung (toxa), gai 
x�Tng hình cha C (sigma), hoic th/ hình kim 
(raphides).   

Khóa tra các phân giSng h*i miên thuIc giSng 
Haliclona 

GiGiGiGiSSSSng Haliclonang Haliclonang Haliclonang Haliclona    
(1) BI x�Tng bên trong là d� h�Rng (anisotropic) 

có các b,c giSng nh� b,c thang c(a mIt "!n vài gai 
x�Tng, "��ng chính t�ng d�n, "�'c k!t nSi "#u hoic 
không "#u b.i các "��ng th> cWp  2 

BI x�Tng bên trong là mPng l�Ri "�ng h�Rng hoic 
bán "�ng h�Rng (iso- or subisotropic) không có sY 
phân bi2t rõ ràng giaa "��ng chính và "��ng phX 4 

(2) BI x�Tng rWt "#u, th�ng hàng, vRi các "��ng 
chính y!u, th��ng xuyên nSi vRi các dòng th> cWp, có 
s'i xSp, các gai x�Tng d%i dào, gai x�Tng nhKn 2 "�u 
th��ng ngOn, t�Tng "Si dày, hình xì gà, gai x�Tng bé 
n!u có th��ng là gai x�Tng 2 "�u nhKn giaa xoOn 
hoic hình cung (toxa) Haliclona    (Haliclona) 

BI x�Tng th��ng ít "%ng "#u, vRi các "��ng gai 
x�Tng chính tM 1 vài "!n nhi#u gai x�Tng, k!t nSi 
không "#u vRi các "��ng th> cWp, vRi nhi#u gai 
x�Tng lpn lIn 3 

(3) Các "��ng chính tM ít "!n nhi#u gai x�Tng, 
hTi l�'n sóng, s'i xSp hoic không có, gai x�Tng 
nhKn 2 "�u th��ng m*nh mai, dài, các "i/m nhKn 
hình mác, không có gai x�Tng bé Haliclona 
(Rhizoniera) 

BI x�Tng "Si vRi các bI ph,n bên trong c(a 
mi!ng h*i miên tr. thành mIt lRp l�Ri dày "ic, mPng 
l�Ri bán (subhalichondroid), gai x�Tng 2 "�u nhKn 
th��ng dài, m,p mPp, vRi các "i/m nhKn nh� mác, 
gai x�Tng bé, n!u xuWt hi2n th��ng là các gai x�Tng 
2 "�u nhKn giaa xoOn hoic hình cánh cung (toxa), 
gai x�Tng hình cha C (sigma), hoic th/ hình kim 
(raphides) Haliclona (Gellius) 

(4) C* bI x�Tng bên trong và bên ngoài "#u cho 
thWy xu h�Rng hình thành các mOt l�Ri tròn, bI 
x�Tng bên trong bao g%m các "��ng chính không rõ 
ràng, k!t nSi không "#u b`ng các "��ng th> cWp, vRi 
nhi#u không gian bên trong, s'i xSp ít, gai x�Tng 
nhKn 2 "�u m*nh mai, gai x�Tng bé n!u xuWt hi2n, 
gai x�Tng 2 "�u nhKn giaa xoOn hoic hình cánh 
cung (toxa) hoic gai x�Tng dPng th/ kim Haliclona 
(Soestella) 

C* bI x�Tng bên ngoài và bI x�Tng bên trong 
"#u "%ng "#u, mPng l�Ri ti!p tuy!n hình "�ng h�Rng 
hoic bán "�ng h�Rng 5 

(5) BI x�Tng bên trong và bên ngoài rWt "%ng 
"#u, tinh t!, mPng l�Ri hình "�ng h�Rng, mIt gai 
x�Tng, s'i xSp tPi các nút c(a gai x�Tng nhKn 2 "�u 
m*nh mai, gai x�Tng 1 "�u không nhKn mIt "�u cùn 
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hTi nho (strongylote), gai x�Tng bé n!u có, là gai 
x�Tng 2 "�u nhKn, giaa xoOn hoic hình cánh cung 
(toxa) và gai x�Tng hình cha C (sigmas), h*i miên 
th��ng m#m, "àn h%i nh�ng d� vw Haliclona 
(Reniera) 

BI x�Tng bên ngoài và bên trong tPo thành 
mPng l�Ri bán "�ng h�Rng, không có s'i xSp, gai 
x�Tng lRn nhKn hai "�u th��ng m,p mPp, gai x�Tng 
bé n!u có, là gai x�Tng hình cha C (sigma) h*i miên 
th��ng không "àn h%i, giòn, mong manhHaliclona    
(Halichoclona) 

3.2. Loài 3.2. Loài 3.2. Loài 3.2. Loài Haliclona (Gellius) cymaeformis Haliclona (Gellius) cymaeformis Haliclona (Gellius) cymaeformis Haliclona (Gellius) cymaeformis 
(Esper, 1794)(Esper, 1794)(Esper, 1794)(Esper, 1794)    

Hình thái liên k!t vRi t*o bi/n, phân nhánh, 
"��ng kính kho*ng 5 mm. Màu xanh lá cây ",m, khi 
ngâm trong c%n ethanol có màu xanh lá cây. LU b# 
mit nho, trên mit các nhánh. B# mit s�n sùi khi 
chPm vào. K!t cWu giòn, c>ng, d� xé. Phân bS . "I 
sâu 5-14 m.    

BI x�Tng ngoài là mIt lRp sOp x!p liên tXc hình 
mOt l�Ri c(a gai x�Tng lRn 2 "�u nhKn thân trTn 
(oxeas) và rWt nhi#u gai x�Tng bé hình cha C 
(sigma). Bên trong có các lRp sOp x!p liên tXc hình 
mOt l�Ri không "#u các gai x�Tng lRn 2 "�u nhKn 
thân trTn (oxeas) và rWt nhi#u gai x�Tng bé hình cha 
C (sigma). Gai x�Tng lRn 2 "�u nhKn thân trTn 
(oxeas) có chi#u dài 119,33-168 µm, có chi#u rIng 
1,88-5,43 µm. Gai x�Tng bé hình cha C (sigma) rIng 
. giaa có chi#u dài 15,96-20 µm.  

 
Hình 1. Hình thái dHình 1. Hình thái dHình 1. Hình thái dHình 1. Hình thái d����RRRRi n�i n�i n�i n�RRRRc (A), cc (A), cc (A), cc (A), cWWWWu trúc bu trúc bu trúc bu trúc bIIII x�Tng  x�Tng  x�Tng  x�Tng 

(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài    Haliclona (Gellius) Haliclona (Gellius) Haliclona (Gellius) Haliclona (Gellius) 
cymaeformis cymaeformis cymaeformis cymaeformis     

3.3. Loài 3.3. Loài 3.3. Loài 3.3. Loài Haliclona (Gellius) fibulata Haliclona (Gellius) fibulata Haliclona (Gellius) fibulata Haliclona (Gellius) fibulata (Schmidt, (Schmidt, (Schmidt, (Schmidt, 
1862)1862)1862)1862)    

Hình thái dPng ph( hình "2m. Màu sOc có màu 
xanh, h%ng, h%ng spm. LU b# mit không nhi#u, hình 

tròn kích th�Rc 1-2 mm, ph�ng vRi b# mit. B# mit 
trTn, hình mOt l�Ri chOc chOn. K!t cWu m#m, d� vw, 
giòn. Phân bS . "I sâu 4-15 m. 

BI x�Tng bên ngoài sOp x!p không "#u, theo 
ki/u hTi "�ng h�Rng hình mOt l�Ri. BI x�Tng bên 
trong có hình mOt l�Ri khá dày "ic và sOp x!p theo 
các "��ng không "#u c(a các pauciarticular và k!t 
nSi không "#u vRi các "��ng th> cWp c(a unispicular, 
vRi rWt nhi#u vi x�Tng x!p lIn xIn. Gai x�Tng lRn 2 
"�u nhKn thân trTn (oxeas) có chi#u dài (185,75-
202,76 µm), có chi#u rIng 11,51-13,57 µm, các gai 
x�Tng hai "�u hTi nhKn thân trTn (strongyloxeas) có 
chi#u dài (189-203,3 µm), có chi#u rIng 11,98-12,22 
µm. Gai x�Tng bé hình cha C (sigma) rWt phong phú 
vRi chi#u dài 28,52-29,34 µm, có chi#u rIng 3,64-3,84 
µm. 

 
Hình 2. Hình 2. Hình 2. Hình 2. Hình thái dHình thái dHình thái dHình thái d����RRRRi n�i n�i n�i n�RRRRc (A), cc (A), cc (A), cc (A), cWWWWu trúc bu trúc bu trúc bu trúc bIIII x�Tng  x�Tng  x�Tng  x�Tng 

(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài    Haliclona (Gellius) Haliclona (Gellius) Haliclona (Gellius) Haliclona (Gellius) 
fibulatafibulatafibulatafibulata    

3.4. Loài 3.4. Loài 3.4. Loài 3.4. Loài Haliclona (Rhizoniera) viscosa Haliclona (Rhizoniera) viscosa Haliclona (Rhizoniera) viscosa Haliclona (Rhizoniera) viscosa 
(Topsent, 1888)(Topsent, 1888)(Topsent, 1888)(Topsent, 1888)    

Hình thái dPng ph(, dày bám vào "á vRi các Sng 
l%i ra hình núi lka, có màu xám, nâu. LU b# mit có sS 
l�'ng lRn n`m . trên cao cách bi2t hoic h'p nhWt. B# 
mit có tMng "ám nho, trTn, vRi các X nZi lên và . các 
rãnh không "#u. K!t cWu m#m, d� nát, d� xé. Phân 
bS . "I sâu kho*ng 7 m.  

CWu trúc bI x�Tng bên ngoài không có. CWu trúc 
bI x�Tng bên trong khá g�n vRi các "��ng sT cWp và 
th> cWp c(a các gai x�Tng (unispicular và 
paucimultispicular) theo nhi#u h�Rng. CWu trúc bI 
x�Tng bên trong th��ng "�'c sOp x!p theo các 
h�Rng khác nhau. Gai x�Tng lRn 2 "�u nhKn thân 
trTn (oxeas) có chi#u dài 129,95-184,26 µm, có chi#u 
rIng 2,4-7,92 µm, gai x�Tng bé không có. 
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Hình 3. Hình 3. Hình 3. Hình 3. Hình thái dHình thái dHình thái dHình thái d����RRRRi n�i n�i n�i n�RRRRc (A), cc (A), cc (A), cc (A), cWWWWu trúc bu trúc bu trúc bu trúc bIIII x�Tng  x�Tng  x�Tng  x�Tng 
(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài    Haliclona (Rhizoniera) Haliclona (Rhizoniera) Haliclona (Rhizoniera) Haliclona (Rhizoniera) 

viscosaviscosaviscosaviscosa    
3.5. Loài 3.5. Loài 3.5. Loài 3.5. Loài Haliclona sasajimensis Haliclona sasajimensis Haliclona sasajimensis Haliclona sasajimensis Hoshino, 19Hoshino, 19Hoshino, 19Hoshino, 1981818181    
 Hình thái bám ph( không "#u, lRn hoic 

ngOn. Màu sOc có màu xanh, xanh "en. LU b# mit có 
"��ng kính 2-3mm. B# mit cT th/ m#m. Phân bS . 
"I sâu 7-15m.  

 BI x�Tng bên ngoài không có. CWu trúc bI 
x�Tng bên trong mPng l�Ri các cung hTi "�ng h�Rng 
c(a các gai x�Tng 2 "�u nhKn thân trTn (oxeas). Gai 
x�Tng lRn 2 "�u nhKn thân trTn (oxeas) có chi#u dài 
106,08-133,09 µm), có chi#u rIng (2,29-7,1 µm. 

 
Hình 4. Hình 4. Hình 4. Hình 4. Hình thái dHình thái dHình thái dHình thái d����RRRRi n�i n�i n�i n�RRRRc (A), cc (A), cc (A), cc (A), cWWWWu trúc bu trúc bu trúc bu trúc bIIII x�Tng  x�Tng  x�Tng  x�Tng 
(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài    Haliclona sasajimensisHaliclona sasajimensisHaliclona sasajimensisHaliclona sasajimensis    

3.6. Loài3.6. Loài3.6. Loài3.6. Loài    Haliclona Haliclona Haliclona Haliclona sp1sp1sp1sp1. . . .     
Hình thái dPng ph(, hình nh� ngón tay, có nhi#u 

lU b# mit. Màu sOc bên ngoài có màu xanh n�Rc 
bi/n, bên trong có màu xanh ",m. B# mit trTn 
nh�ng chPm vào thô ráp. CT th/ m#m, d� xé. Phân 
bS . "I sâu 5-10 m. 

BI x�Tng bên ngoài và bI x�Tng bên trong 
giSng nhau, hình mOt l�Ri vRi các mOt l�Ri hình tam 
giác. Gai x�Tng lRn bao g%m gai x�Tng 2 "�u nhKn 
thân trTn (oxeas) có chi#u rIng 3,53-16,26 µm, chi#u 
dài 163,12-248,7 µm; gai x�Tng lRn có 1 "�u nhKn, 1 
"�u không nhKn thân trTn (styles) có chi#u rIng 
14,11-16,46 µm, chi#u dài 203,25-231,45 µm. 

 
Hình 5. Hình 5. Hình 5. Hình 5. Hình thái dHình thái dHình thái dHình thái d����RRRRi n�i n�i n�i n�RRRRc (A), cc (A), cc (A), cc (A), cWWWWu trúc bu trúc bu trúc bu trúc bIIII x�Tng  x�Tng  x�Tng  x�Tng 

(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài    Haliclona Haliclona Haliclona Haliclona sp1sp1sp1sp1. . . .     
3.7.3.7.3.7.3.7.    Loài Loài Loài Loài HaliclonaHaliclonaHaliclonaHaliclona sp2 sp2 sp2 sp2. . . .     
Hình thái dPng ph(, phân nhánh, có các lU b# 

mit. Màu sOc bên ngoài có màu h%ng - "o nhPt. B# 
mit trTn nh¡n. CT th/ m#m, d� xé. Phân bS . "I sâu 
6-15 m. 

BI x�Tng bên ngoài và bI x�Tng bên trong 
giSng nhau có cWu trúc bI x�Tng hình nh� mOt l�Ri 
nh�ng không phân bi2t s'i chính s'i phX hoic tPo 
thành dòng hay bó, các mOt l�Ri hình tam giác hay 
hình vuông. Gai x�Tng 2 "�u nhKn thân trTn (oxeas) 
có hai kích cw, Oxeas I có chi#u rIng 2,26-5,16 µm, 
chi#u dài 73,03-101,22 µm, Oxeas II có chi#u rIng 
7,72-10,96 µm, chi#u dài (121,41-126,93 µm). Gai 
x�Tng bé nhKn 2 "�u thân trTn hình cung (toxas), có 
chi#u rIng 1,82-2,53 µm, chi#u dài 20,28-38,66 µm. 

 
Hình 6. Hình 6. Hình 6. Hình 6. Hình thái dHình thái dHình thái dHình thái d����RRRRi n�i n�i n�i n�RRRRc (A), cc (A), cc (A), cc (A), cWWWWu trúc bu trúc bu trúc bu trúc bIIII x�Tng  x�Tng  x�Tng  x�Tng 

(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài    Haliclona Haliclona Haliclona Haliclona sp2sp2sp2sp2. . . .     
3.8. Loài 3.8. Loài 3.8. Loài 3.8. Loài Haliclona Haliclona Haliclona Haliclona sp3. sp3. sp3. sp3.     

Hình thái: dPng ph(, hình Sng, có các lU b# mit. 
Màu sOc bên ngoài có màu nâu, bên trong có màu 
trOng. B# mit xù xì. CT th/ rOn chOc, d� xé. Phân bS 
. "I sâu 11 m. 
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BI x�Tng bên ngoài và bI x�Tng bên trong 
giSng nhau có cWu trúc bI x�Tng hình nh� mOt l�Ri 
nh�ng không phân bi2t s'i chính s'i phX hoic tPo 
thành dòng hay bó, các mOt l�Ri hình tam giác hay 
hình vuông. Gai x�Tng 2 "�u nhKn thân trTn (oxeas) 
có hai kích cw, Oxeas I có chi#u rIng 2,94-7,28 µ), 
chi#u dài 92,03-148,91µm, Oxeas II có chi#u rIng 
9,67-10,81 µm), chi#u dài 214,7-238,63 µm). Không có 
gai x�Tng bé.    

 
Hình 7.Hình 7.Hình 7.Hình 7.    Hình thái dHình thái dHình thái dHình thái d����RRRRi n�i n�i n�i n�RRRRc (A), cc (A), cc (A), cc (A), cWWWWu trúc bu trúc bu trúc bu trúc bIIII x�Tng (B) và  x�Tng (B) và  x�Tng (B) và  x�Tng (B) và 

các gai x�Tng (C) loàicác gai x�Tng (C) loàicác gai x�Tng (C) loàicác gai x�Tng (C) loài    Haliclona Haliclona Haliclona Haliclona sp3. sp3. sp3. sp3.     
3.9. Loài 3.9. Loài 3.9. Loài 3.9. Loài Haliclona Haliclona Haliclona Haliclona sp4. sp4. sp4. sp4.     
Hình thái: dPng ph(, phân nhánh, hình Sng, có 

các lU b# mit. Màu sOc bên ngoài có màu trOng 
trong, xanh, bên trong có màu trOng, xanh. B# mit 
trTn, nh�ng chPm vào có c*m giác thô ráp. CT th/ 
m#m, d� nát. Phân bS . "I sâu 14m. 

BI x�Tng bên ngoài và bI x�Tng bên trong 
giSng nhau có cWu trúc bI x�Tng hình nh� mOt l�Ri 
nh�ng không phân bi2t s'i chính s'i phX hoic tPo 
thành dòng hay bó, các mOt l�Ri hình tam giác hay 
hình vuông. Gai x�Tng 2 "�u nhKn thân trTn (oxeas)  
có chi#u rIng 2,5-11,06 µm, chi#u dài 187,26-240,01 
µm; gai x�Tng lRn có 1 "�u nhKn, 1 "�u không nhKn 
(styles) có chi#u rIng 9,2-10,2 µm, chi#u dài 183,56-
207,31 µm. Không có gai x�Tng bé. 

    
Hình 8. Hình 8. Hình 8. Hình 8. Hình thái dHình thái dHình thái dHình thái d����RRRRi n�i n�i n�i n�RRRRc (A), cc (A), cc (A), cc (A), cWWWWu trúc bu trúc bu trúc bu trúc bIIII x�Tng  x�Tng  x�Tng  x�Tng 

(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài(B) và các gai x�Tng (C) loài    Haliclona Haliclona Haliclona Haliclona sp.sp.sp.sp.    
(Tr(Tr(Tr(TrOOOOng trong)ng trong)ng trong)ng trong)    

4. K�T LU N 
Ghi nh,n "�'c 8 loài h*i miên thuIc giSng 

Haliclona . "*o Phú Quý, Bình Thu,n phân bS . d*i 
"I sâu 4-15 m . các n#n "áy c>ng là "á san hô và n#n 
"áy m#m. Các loài phZ bi!n bao g%m loài Haliclona 
(Gellius) fibulata, Haliclona sp1., Haliclona 
sasajimensis và Haliclona (Gellius) cymaeformis. Các 
loài khác nhau theo kích th�Rc các gai x�Tng lRn, gai 
x�Tng bé, mIt sS loài không có gai x�Tng bé. BI 
x�Tng là mIt lRp sOp x!p liên tXc hình mOt l�Ri. Các 
gai x�Tng lRn 2 "�u nhKn thân trTn (oxeas) hoic gai 
x�Tng 2 "�u không nhKn thân trTn (strongyles) có 
chi#u dài 80-250 µm, chi#u rIng kho*ng 5-10 µm, "ôi 
lúc lên "!n 370 µm chi#u dài  và chi#u rIng 15 µm. 
Gai x�Tng bé: có th/ có gai x�Tng hình cha C 
(sigmas), gai x�Tng nho nhKn 2 "�u thân trTn hình 
cung (toxas), gai x�Tng dPng kim (raphides) hay gai 
x�Tng nho 2 "�u nhKn thân trTn (microxeas).  
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SPECIES DIVERSITY OF MARINE SPONGES BELONG GENUS HALICLONA (DEMOSPONGIAE, SPECIES DIVERSITY OF MARINE SPONGES BELONG GENUS HALICLONA (DEMOSPONGIAE, SPECIES DIVERSITY OF MARINE SPONGES BELONG GENUS HALICLONA (DEMOSPONGIAE, SPECIES DIVERSITY OF MARINE SPONGES BELONG GENUS HALICLONA (DEMOSPONGIAE, 

HOPLOSCLERIDA, CHALINIDAE) DWELLING IN CORAL REEFS AROUND PHU QUY ISLAND OF BINH HOPLOSCLERIDA, CHALINIDAE) DWELLING IN CORAL REEFS AROUND PHU QUY ISLAND OF BINH HOPLOSCLERIDA, CHALINIDAE) DWELLING IN CORAL REEFS AROUND PHU QUY ISLAND OF BINH HOPLOSCLERIDA, CHALINIDAE) DWELLING IN CORAL REEFS AROUND PHU QUY ISLAND OF BINH 
THUAN PROTHUAN PROTHUAN PROTHUAN PROVINCEVINCEVINCEVINCE    
NguyNguyNguyNguyeeeen Khn Khn Khn Khaaaac Bat, Nguyc Bat, Nguyc Bat, Nguyc Bat, Nguyeeeen Hn Hn Hn Huuuuuuuu Thi Thi Thi Thieeeen, Nguyen Van Hieu,n, Nguyen Van Hieu,n, Nguyen Van Hieu,n, Nguyen Van Hieu,    

 Tran Van Huong, Dinh Thanh �at, Nguyen Van Thanh Tran Van Huong, Dinh Thanh �at, Nguyen Van Thanh Tran Van Huong, Dinh Thanh �at, Nguyen Van Thanh Tran Van Huong, Dinh Thanh �at, Nguyen Van Thanh    
SummarySummarySummarySummary 

A total of 96 sponge specimens of genus Haliclona dwelling in the coral reefs of Phu Quy island, Binh Thuan 
province was twice repeadly sampled from designed 21 transects in 2013 to 2014 using SCUBA diving. Eight 
species of genus Haliclona were recorded. The most abundant and common sponges in this area are: 
Haliclona (Gellius) fibulata, Haliclona sp. Bule, Haliclona sasajimensis, and Haliclona (Gellius) cymaeformis. 
Most species are common representatives of the Indo-Pacific fauna found throughout the South Central 
Coast of Vietnam.     
Key words:Key words:Key words:Key words: Sponges; Phu Quy, Haliclona (Gellius) fibulata, Haliclona sp1., Haliclona (Gellius) cymaeformis, Spicules. 
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6NH H-�NG CGA M�T �� NUÔI �+N T�C �� T!NG 
TR-�NG VÀ T] L� S�NG CGA R/M (Varuna litterata) 

T/I KIM S	N, NINH BÌNH 
����UUUU Anh Duy Anh Duy Anh Duy Anh Duy1111, Hoàng �, Hoàng �, Hoàng �, Hoàng �ình Chiình Chiình Chiình Chi####uuuu1111, Phùng V�n Gi, Phùng V�n Gi, Phùng V�n Gi, Phùng V�n Giooooiiii1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Nghiên c>u nh`m xác "�nh m,t "I nuôi phù h'p cho nuôi th�Tng phvm rPm Varuna litterata 
(Fabricius, 1798) tPi Kim STn, Ninh Bình. Thí nghi2m "�'c thYc hi2n vRi 03 m,t "I nuôi khác 
nhau: 15, 25 và 35 con/m2. K!t qu* "ánh giá cho thWy tPi các m,t "I nuôi 15, 25 và 35 con/m2, rPm 
có tSc "I t�ng tr�.ng v# chi#u dài mai l�n l�'t là 4,12±0,85, 4,19±0,97 và 3,82±0,92 mm/tháng; tSc 
"I t�ng tr�.ng v# khSi l�'ng l�n l�'t là 3,3±0,42, 3,3±0,42 và 3,0±0,39 g/tháng; t� l2 sSng l�n l�'t 
là 76,4, 75,6 và 63,4%. Nh� v,y, khi nuôi vRi m,t "I 15 và 25 con/m2, tSc "I t�ng tr�.ng và t� l2 
sSng c(a rPm cao hTn khi nuôi vRi m,t "I 35 con/m2. Khi xét c* v# tính hi2u qu* kinh t!, m,t "I 
nuôi 25 con/m2 cho hi2u qu* cao nhWt. 
TTTTMMMM khóa:  khóa:  khóa:  khóa: M,t "I nuôi, tSc "I t�ng tr�.ng, t� l2 sSng, rPm, Varuna litterata. 

 
1. M� ��U10    
RPm Varuna litterata (Fabricius, 1798) là loài 

giáp m��i chân, có thân nho, mai rIng 35-40 mm, 
cPnh khá chOc, chân bò th> 5 có dPng vuSt. Chúng 
th��ng sinh sSng nTi "áy bùn cát, là mIt trong 
nhang loài "Pi di2n c(a "Ing v,t n�Rc l', xâm nh,p 
vào và thích nghi vRi "i#u ki2n "�m b� ngKt hoá 
(�ing Trung Thu,n và cs., 2000; Vs Trung TPng, 
2009). �ây là "Si t�'ng d� nuôi, d� thích nghi vRi 
"i#u ki2n nuôi nhSt, lPi có giá tr� kinh t! và giá tr� 
dinh d�wng cao, vì v,y nhu c�u nuôi "Si t�'ng này tPi 
các "�a ph�Tng ven bi/n là rWt lRn. Tuy nhiên hi2n 
nay, ng��i dân ch( y!u vpn là nuôi qu*ng canh, n�ng 
suWt nuôi thWp do ch�a có kinh nghi2m nuôi csng 
nh� k� thu,t h�Rng dpn nuôi "Si t�'ng này. Chính vì 
v,y, vi2c nghiên c>u, "ánh giá *nh h�.ng c(a m,t "I 
nuôi "!n tSc "I t�ng tr�.ng và t� l2 sSng c(a rPm, 
góp ph�n xây dYng, hoàn thi2n quy trình k� thu,t 
nuôi th�Tng phvm "/ phZ bi!n "!n ng��i nuôi tr%ng 
th(y s*n là rWt c�n thi!t. Bài vi!t là mIt ph�n k!t qu* 
nghiên c>u c(a "# tài KHCN cWp t�nh Ninh Bình: 
“Nghiên c>u xây dYng quy trình nuôi th�Tng phvm 
rPm (Varuna litterata) b`ng ngu%n giSng tY nhiên "Pt 
n�ng suWt cao tPi huy2n Kim STn, t�nh Ninh Bình” do 
Vi2n Nghiên c>u H*i s*n thYc hi2n trong n�m 2015-
2016. 

2. PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. Th2.1. Th2.1. Th2.1. Th����i gian và "i gian và "i gian và "i gian và "����a "ia "ia "ia "i////m nghiên cm nghiên cm nghiên cm nghiên c>>>>uuuu    
� Th�i gian nghiên c>u: TM tháng 7/2015-

10/2015. 

                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản  

� ��a "i/m nghiên c>u: TPi "�m nuôi c(a Công 
ty TNHH mIt thành viên Xây dYng và Th�Tng MPi 
Anh Thi, th� trWn Bình Minh, huy2n Kim STn, t�nh 
Ninh Bình. 

� �Si t�'ng nghiên c>u: RPm Varuna litterata 
(Fabricius, 1798) 

    
Hình 1. Hình 1. Hình 1. Hình 1. ��������m nuôi và rm nuôi và rm nuôi và rm nuôi và rPPPPm gim gim gim giSSSSngngngng 

2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c>>>>uuuu    

    
Hình 2. SHình 2. SHình 2. SHình 2. ST "T "T "T "%%%% b b b bSSSS trí thí nghi trí thí nghi trí thí nghi trí thí nghi2222mmmm    

2.2.1. BS trí thí nghi2m 
- Chuvn b� giai nuôi: SS l�'ng: 03 giai. Các giai 

li#n nhau, ng�n cách nhau b`ng l�Ri trong cùng mIt 
ao nuôi (các y!u tS môi tr��ng tPi các thí nghi2m 
t�Tng "�Tng nhau). MUi giai có di2n tích 300 m2; 
kích th�Rc 1 giai: dài x rIng x cao: 20 m x 15 m x 1,2 
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m (di2n tích "áy 300 m2). Kích th�Rc mOt l�Ri giai: 2a 
= 2-3 mm.  

- Ngu%n giSng: GiSng tY nhiên tM khai thác. Tiêu 
chuvn con giSng: 1) mai mong, mình d[p, bXng trOng 
ngà, không b� tZn th�Tng, gãy chân, càng; 2) kích cw 
giSng: 250-450 con/kg. 

- SS l�'ng giSng sk dXng trong nghiên c>u là 90 
kg, t�Tng "�Tng 22.500 con. 

- Th* giSng: M,t "I th* ban "�u tPi các giai: 

+ Giai 1 (NT1): M,t "I 15 con/m2 (sS l�'ng 
kho*ng 4.500 con/300 m2). 

+ Giai 2 (NT2): M,t "I 25 con/m2 (sS l�'ng 
kho*ng 7.500 con/300 m2). 

+ Giai 3 (NT3): M,t "I 35 con/m2 (sS l�'ng 
kho*ng 10.500 con/300 m2). 

- Cho �n: 2 l�n/ngày vào lúc sáng sRm và chi#u 
tSi. Thành ph�n và l�'ng cho �n: 

BBBB****ng 1. Thành phng 1. Thành phng 1. Thành phng 1. Thành ph����n và l�n và l�n và l�n và l�''''ng thng thng thng th>>>>c �n cho �nc �n cho �nc �n cho �nc �n cho �n    

Tháng 
th> 

KhSi l�'ng 
(g/con) 

L�'ng th>c �n cho �n 
(% khSi l�'ng rPm) 

Thành ph�n th>c �n 

1 1 - 5 7 - 10 Sk dXng 100% bIt cám gPo 
2 5 - 10 4 - 6 Cá tPp, don dOt (20%); bIt cám gPo (80%) 
3 10 - 15 3 - 4 Cá tPp, don dOt (80%); bIt cám gPo (20%) 
4 15 - 25 2 - 3 Th>c �n công nghi2p 100% (dPng viên nZi) 

2.2.2. Ph�Tng pháp xk lý sS li2u 
SS li2u "�'c phân tích và xk lý b`ng ph�n m#m 

Microsoft Excel 2010.   
a. Phân tích các y!u tS môi tr��ng nuôi: 
- Nhi2t "I n�Rc, "I pH, hàm l�'ng DO: "o ngày 

2 l�n, vào 6 h sáng và 14 h chi#u. �I min ngày "o 
ngày mIt l�n. Thi!t b� "o: "o b`ng máy "o "a thông 
sS môi tr��ng. 

+ �I trong: "o ngày mIt l�n, "o b`ng "da Secchi. 
b. �ánh giá tSc "I t�ng tr�.ng tuy2t "Si v# chi#u 

dài mai 
Mpu thu ngpu nhiên n = 30 cá th/. �o kích th�Rc 

chi#u dài mai b`ng th�Rc Palme. TSc "I t�ng tr�.ng 
tuy2t "Si chi#u dài mai rPm (DLG) tính theo công 
th>c c(a Ball & Jones (1960): 

t o

o

L -L
DLG=

t-t

 

DLG: TSc "I t�ng tr�.ng tuy2t "Si v# chi#u dài 
mai (mm/ngày). 

Lt: Chi#u dài mai (mm) tPi th�i "i/m (t). 
Lo: Chi#u dài mai (mm) tPi th�i "i/m ban "�u 

(to). 
c. �ánh giá tSc "I t�ng tr�.ng tuy2t "Si v# khSi 

l�'ng    
Mpu thu ngpu nhiên n = 30 con. Cân khSi l�'ng 

b`ng cân "i2n tk. Xác "�nh tSc "I t�ng tr�.ng tuy2t 
"Si v# khSi l�'ng rPm (DWG) theo công th>c c(a 
Ball & Jones (1960): 

t o

o

W -W
DWG=

t-t
DWG: TSc "I t�ng tr�.ng tuy2t "Si v# 

khSi l�'ng (g/ngày) 

Lt: KhSi l�'ng mai rPm (g) tPi th�i "i/m (t) 
Lo: KhSi l�'ng mai rPm (g) tPi th�i "i/m ban "�u (to) 
d. �ánh giá t� l2 sSng 

2

1

N
TLS (%)= x100

N
    

N1: SS cá th/ tham gia thí nghi2m. 
N2: SS cá th/ thu "�'c khi k!t thúc thí nghi2m. 

3. K�T QU� NGHIÊN C�U 
3.1. M3.1. M3.1. M3.1. MIIIIt st st st sSSSS y y y y!!!!u tu tu tu tSSSS môi tr� môi tr� môi tr� môi tr�����ng trong thng trong thng trong thng trong th����i gian i gian i gian i gian 

nghiên cnghiên cnghiên cnghiên c>>>>u thu thu thu thYYYYc nghic nghic nghic nghi2222mmmm    
K!t qu* quan trOc mIt sS thông sS môi tr��ng 

n#n tPi "�m nuôi c(a Công ty TNHH mIt thành viên 
Xây dYng và Th�Tng mPi Anh Thi trong suSt quá 
trình nuôi thYc nghi2m n�m 2015 cho thWy: "I muSi 
dao "Ing tM 4,1-13,0‰, nhi2t "I 27,5-30,0oC, "I pH 
7,6-7,9, hàm l�'ng ôxy hòa tan trong n�Rc tM 4,9-5,2 
mg/l, "I trong tM 35-40 cm. So sánh vRi ng�wng thích 
nghi sinh thái phát tri/n c(a rPm cho thWy, các thông 
sS môi tr��ng n#n trong suSt quá trình nuôi thYc 
nghi2m tPi "�m nuôi c(a Công ty TNHH mIt thành 
viên Xây dYng và Th�Tng mPi Anh Thi là phù h'p vRi 
sY sinh tr�.ng và phát tri/n c(a rPm. 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a ma ma ma m,,,,t "t "t "t "IIII nuôi " nuôi " nuôi " nuôi "!!!!n t�ng tr�n t�ng tr�n t�ng tr�n t�ng tr�....ng ng ng ng 
cccc((((a ra ra ra rPPPPmmmm    

3.2.1. �nh h�.ng c(a m,t "I nuôi "!n tSc "I 
t�ng tr�.ng chi#u dài mai 

K!t qu* "ánh giá t�ng tr�.ng trung bình chi#u 
dài mai rPm qua các tháng nuôi tPi 03 giai nuôi thYc 
nghi2m cho thWy: TPi th�i "i/m bOt "�u th*, kích 
th�Rc chi#u dài mai rPm trung bình "Pt 21,2±3,88 
mm/cá th/; "!n th�i "i/m thu hoPch, kích th�Rc 
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chi#u dài mai rPm "Pt trung bình 37,8±4,28 mm/cá 
th/. TZng t�ng tr�.ng chi#u dài mai rPm qua 4 tháng 
nuôi "Pt trung bình 16,2±4,79 mm/cá th/. TPi các 
nghi2m th>c: nghi2m th>c 1 (m,t "I th* ban "�u 15 
con/m2) và nghi2m th>c 2 (m,t "I th* ban "�u 25 
con/m2) có tZng t�ng tr�.ng v# chi#u dài mai rPm 

qua 4 tháng nuôi tSt nhWt, l�n l�'t là 16,5±4,73 
mm/cá th/ và 16,8±4,87 mm/cá th/. Nghi2m th>c 3 
(m,t "I th* ban "�u 35 con/m2), tZng t�ng tr�.ng v# 
chi#u dài mai rPm qua 4 tháng nuôi thWp nhWt, "Pt 
15,3±4,78 mm/cá th/. 

BBBB****ng 2. Trung 2. Trung 2. Trung 2. Trung bình ching bình ching bình ching bình chi####u dài mai ru dài mai ru dài mai ru dài mai rPPPPm qua các tháng nuôi (mm/cá thm qua các tháng nuôi (mm/cá thm qua các tháng nuôi (mm/cá thm qua các tháng nuôi (mm/cá th////))))    
ThThThTh����i gian nuôi saui gian nuôi saui gian nuôi saui gian nuôi sau    MMMM,,,,t "t "t "t "IIII nuôi nuôi nuôi nuôi    

BOt "�u th* 30 ngày 60 ngày 90 ngày 120 ngày 
TTTTZZZZng t�ng ng t�ng ng t�ng ng t�ng 

tr�tr�tr�tr�....ngngngng    
NT1 (15 con/m²) 21,2±3,88 26,0±5,00 31,6±5,28 34,8±4,45 37,7±4,19 16,5±4,73 

NT2 (25 con/m²) 21,1±3,90 25,7±5,15 31,3±5,46 34,8±4,45 37,9±4,41 16,8±4,87 

NT3 (35 con/m²) 21,2±3,86 25,6±5,14 30,8±5,12 33,8±4,62 36,5±4,25 15,3±4,78 

Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    21,2±3,88 25,8±5,10 31,2±5,29 34,5±4,51 37,3±4,28 16,2±4,79 

Ghi chú: SS li2u trong b*ng là giá tr� trung bình ± sai sS chuvn 
K!t qu* nghiên c>u thYc nghi2m còn cho thWy, 

t�ng tr�.ng trung bình chi#u dài mai rPm/tháng "Pt 
4,04±0,91 mm/tháng. RPm nuôi th�Tng phvm sinh 
tr�.ng, phát tri/n tSt nhWt vào tháng nuôi th> 2 tM khi 
nuôi, trung bình "Pt 5,45±1,41 mm/tháng, cao hTn 
tháng "�u nuôi (4,61±1,22 mm/tháng), tháng nuôi th> 3 
(3,25±0,63 mm/tháng) và tháng nuôi th> 4 (2,86±0,40 
mm/tháng). TPi các nghi2m th>c nuôi: nghi2m th>c 1 

(m,t "I th* ban "�u 15 con/m2) và nghi2m th>c 2 (m,t 
"I th* ban "�u 25 con/m2) có t�ng tr�.ng trung bình v# 
chi#u dài mai rPm/tháng t�Tng "�Tng nhau và tSt nhWt, 
l�n l�'t là 4,12±0,85 mm/tháng và 4,19±0,97 
mm/tháng. � nghi2m th>c 3 vRi m,t "I th* ban "�u 35 
con/m2, t�ng tr�.ng trung bình chi#u dài mai 
rPm/tháng là thWp nhWt, "Pt 3,82±0,92 mm/tháng. 

BBBB****ng 3. T�ng tr�ng 3. T�ng tr�ng 3. T�ng tr�ng 3. T�ng tr�....ng trung bình ching trung bình ching trung bình ching trung bình chi####u dài mai ru dài mai ru dài mai ru dài mai rPPPPm tm tm tm tPPPPi các tháng nuôi (mm/tháng)i các tháng nuôi (mm/tháng)i các tháng nuôi (mm/tháng)i các tháng nuôi (mm/tháng)    
ThThThTh����i gian nuôii gian nuôii gian nuôii gian nuôi    MMMM,,,,t "t "t "t "IIII nuôi nuôi nuôi nuôi    

Tháng th> 1 Tháng th> 2 Tháng th> 3 Tháng th> 4 
Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    

NT1 (15 con/m²) 4,83±1,12 5,57±1,40 3,20±0,57 2,87±0,31 4,12±0,85 

NT2 (25 con/m²) 4,57±1,25 5,60±1,56 3,55±0,55 3,05±0,51 4,19±0,97 

NT3 (35 con/m²) 4,43±1,28 5,17±1,26 3,00±0,76 2,67±0,39 3,82±0,92 

Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    4,61±1,22 5,45±1,41 3,25±0,63 2,86±0,40 4,04±0,91 

Ghi chú: SS li2u trong b*ng là giá tr� trung bình ± sai sS chuvn 
Khi so sánh k!t qu* nghiên c>u thYc nghi2m vRi 

k!t qu* nghiên c>u c(a �ing Minh Dsng và cs. (2016) 
khi nuôi b`ng ngu%n giSng nhân tPo trong ao "�m n�Rc 
l' có th/ thWy, không có sY sai khác nhau lRn v# t�ng 
tr�.ng trung bình chi#u dài mai rPm tPi các tháng nuôi, 
trung bình dao "Ing 4,0-5,0 mm/tháng. 

3.2.2. �nh h�.ng c(a m,t "I nuôi "!n t�ng tr�.ng 
khSi l�'ng 

K!t qu* "ánh giá t�ng tr�.ng trung bình khSi 
l�'ng rPm qua các tháng nuôi thYc nghi2m cho thWy, tPi 
th�i "i/m bOt "�u th*, khSi l�'ng rPm trung bình "Pt 

4,0±0,79 g/cá th/; "!n th�i "i/m thu hoPch, khSi l�'ng 
rPm trung bình "Pt 16,8±1,21 g/cá th/. TZng t�ng 
tr�.ng khSi l�'ng rPm qua 4 tháng nuôi "Pt trung bình 
12,8±1,20 g/cá th/. TPi các nghi2m th>c: nghi2m th>c 1 
(m,t "I th* ban "�u 15 con/m2) và nghi2m th>c 2 (m,t 
"I th* ban "�u 25 con/m2) có tZng t�ng tr�.ng v# khSi 
l�'ng rPm qua 4 tháng nuôi tSt nhWt, l�n l�'t là 
13,1±1,20 g/cá th/ và 13,1±1,24 g/cá th/. Nghi2m th>c 
3 (m,t "I th* ban "�u 35 con/m2) có tZng t�ng tr�.ng 
trung bình v# khSi l�'ng rPm qua 4 tháng nuôi thWp 
nhWt, "Pt 12,1±1,15 g/cá th/. 

BBBB****ng 4. Trung bình khng 4. Trung bình khng 4. Trung bình khng 4. Trung bình khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng rng rng rng rPPPPm qua các tháng nuôi (g/cá thm qua các tháng nuôi (g/cá thm qua các tháng nuôi (g/cá thm qua các tháng nuôi (g/cá th////))))    
ThThThTh����i gian nuôi saui gian nuôi saui gian nuôi saui gian nuôi sau    

MMMM,,,,t "t "t "t "IIII nuôi nuôi nuôi nuôi    
BOt "�u th* 30 ngày 60 ngày 90 ngày 120 ngày 

TTTTZZZZng t�ng ng t�ng ng t�ng ng t�ng tr�tr�tr�tr�....ngngngng    

NT1 (15 con/m²) 4,0±0,78 6,5±1,04 10,5±1,29 14,3±1,27 17,1±1,21 13,1±1,20 

NT2 (25 con/m²) 4,1±0,82 6,4±1,01 10,5±1,30 14,4±1,36 17,2±1,28 13,1±1,24 

NT3 (35 con/m²) 4,0±0,76 6,1±0,98 9,9±1,29 13,6±1,19 16,1±1,14 12,1±1,15 

Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    4,0±0,79 6,3±1,01 10,3±1,30 14,1±1,28 16,8±1,21 12,8±1,20 

Ghi chú: SS li2u trong b*ng là giá tr� trung bình ± sai sS chuvn 
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K!t qu* nghiên c>u *nh h�.ng c(a m,t "I nuôi 
"!n t�ng tr�.ng trung bình khSi l�'ng rPm nuôi tPi 
các tháng nuôi cho thWy, khSi l�'ng rPm t�ng tr�.ng 
tSt nhWt vào tháng nuôi th> 2 và th> 3 trung bình "Pt 
4,0±0,51 g/tháng và 3,8±0,49 g/tháng. Trong khi "ó, 
tháng nuôi "�u và tháng th> 4 có tSc "I t�ng tr�.ng 
khSi l�'ng rPm thWp hTn, l�n l�'t là 2,3±0,22 g/tháng 
và 2,7±0,42 g/tháng. T�ng tr�.ng trung bình khSi 

l�'ng rPm/tháng qua 4 tháng nuôi "Pt 3,2±0,41 
g/tháng. TPi các nghi2m th>c nuôi: nghi2m th>c 1 
(m,t "I th* ban "�u 15 con/m2) và nghi2m th>c 2 
(m,t "I th* ban "�u 25 con/m2) có t�ng tr�.ng khSi 
l�'ng rPm/tháng tSt nhWt và "#u b`ng 3,3±0,42 
g/tháng. Nghi2m th>c 3 vRi m,t "I th* ban "�u 35 
con/m2, có t�ng tr�.ng khSi l�'ng rPm trung 
bình/tháng thWp hTn, "Pt 3,0±0,39 g/tháng. 

BBBB****ng 5. T�ng tr�ng 5. T�ng tr�ng 5. T�ng tr�ng 5. T�ng tr�....ng trung bình khng trung bình khng trung bình khng trung bình khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng rng rng rng rPPPPm tm tm tm tPPPPi các tháng nuôi (g/tháng)i các tháng nuôi (g/tháng)i các tháng nuôi (g/tháng)i các tháng nuôi (g/tháng)    
ThThThTh����i gian nuôi saui gian nuôi saui gian nuôi saui gian nuôi sau    MMMM,,,,t "t "t "t "IIII nuôi nuôi nuôi nuôi    

Tháng th> 1 Tháng th> 2 Tháng th> 3 Tháng th> 4 
Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    

NT1 (15 con/m²) 2,5±0,26 4,0±0,51 3,8±0,49 2,8±0,43 3,3±0,42 

NT2 (25 con/m²) 2,3±0,19 4,1±0,48 3,9±0,54 2,8±0,46 3,3±0,42 

NT3 (35 con/m²) 2,1±0,22 3,8±0,53 3,7±0,43 2,5±0,38 3,0±0,39 

Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    2,3±0,22 4,0±0,51 3,8±0,49 2,7±0,42 3,2±0,41 

Ghi chú: SS li2u trong b*ng là giá tr� trung bình ± sai sS chuvn 
Nh� v,y, k!t qu* nghiên c>u *nh h�.ng c(a m,t 

"I nuôi "!n t�ng tr�.ng v# khSi l�'ng rPm tPi các 
tháng nuôi c(a 3 nghi2m th>c "ã cho thWy: Khi nuôi 
vRi m,t "I 15 con/m2 và 25 con/m2, rPm có t�ng 
tr�.ng v# khSi l�'ng cT th/ tSt hTn khi nuôi vRi m,t 
"I 35 con/m2. K!t qu* "ánh giá này csng khá t�Tng 
"%ng vRi k!t qu* nghiên c>u *nh h�.ng c(a m,t "I 
nuôi "!n t�ng tr�.ng v# chi#u dài mai rPm tPi các 
nghi2m th>c này. 

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a ma ma ma m,,,,t "t "t "t "IIII nuôi " nuôi " nuôi " nuôi "!!!!n tn tn tn t���� l l l l2222 s s s sSSSSng ng ng ng 
cccc((((a ra ra ra rPPPPmmmm    

K!t qu* "ánh giá t� l2 sSng c(a rPm nuôi tPi các 
nghi2m th>c "�'c th/ hi2n . b*ng 6. K!t qu* "ánh 
giá cho thWy, t� l2 sSng c(a rPm tPi 3 nghi2m th>c 
"Pt trung bình 70,1%. Trong "ó, nghi2m th>c 1 (m,t 
"I th* ban "�u 15 con/m2) và nghi2m th>c 2 (m,t "I 
th* ban "�u 25 con/m2) "Pt t� l2 sSng qua 4 tháng 
nuôi tSt nhWt, l�n l�'t là 76,4% và 75,6%. Nghi2m th>c 
3 (m,t "I th* ban "�u 35 con/m2) "Pt t� l2 sSng c(a 
rPm thWp hTn h�n, ch� "Pt 63,4%. 

BBBB****ng 6. Tng 6. Tng 6. Tng 6. T���� l l l l2222 s s s sSSSSng (%) cng (%) cng (%) cng (%) c((((a ra ra ra rPPPPm nuôi tm nuôi tm nuôi tm nuôi tPPPPi các nghii các nghii các nghii các nghi2222m thm thm thm th>>>>cccc    
BBBBOOOOt "t "t "t "����u thu thu thu th****    KKKK!!!!t thút thút thút thúc thí nghic thí nghic thí nghic thí nghi2222mmmm    TTTTTTTT    MMMM,,,,t "t "t "t "IIII nuôi nuôi nuôi nuôi    

SSSSSSSS l� l� l� l�''''ng (con)ng (con)ng (con)ng (con)    TTTT���� l l l l2222 (%) (%) (%) (%)    SSSSSSSS l� l� l� l�''''ng (con)ng (con)ng (con)ng (con)    TTTT���� l l l l2222 (%) (%) (%) (%)    
1 NT1 (15 con/m²) 4.500 100 3.440 76,4 
2 NT2 (25 con/m²) 7.500 100 5.670 75,6 
3 NT3 (35 con/m²) 10.500 100 6.660 63,4 
    Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình::::    22.50022.50022.50022.500    100100100100    15.77015.77015.77015.770    70,170,170,170,1    

3.4. S3.4. S3.4. S3.4. S****n l�n l�n l�n l�''''ng rng rng rng rPPPPm thu hom thu hom thu hom thu hoPPPPch tch tch tch tPPPPi các nghii các nghii các nghii các nghi2222m m m m 
thththth>>>>cccc    

Trong quá trình nuôi, rPm th��ng phát tri/n 
không "%ng "#u, tPo ra sY phân "àn v# kích cw và 
gây ra hi2n t�'ng con to �n th�t con nho khi con nho 
lIt xác. Vì v,y, trong quá trình nuôi, khi rPm "Pt kích 

th�Rc thu hoPch (40-60 con/kg), ti!n hành thu hoPch 
"ánh t�a rPm th�Tng phvm b`ng l� và lú (bát quái). 
K!t qu* qua 02 l�n thu t�a và 01 l�n thu vét tát cPn ao 
thu hoPch tZng k!t, tZng s*n l�'ng rPm thu hoPch 
"�'c là 263 kg, kích cw trung bình 59,3 con/kg. 

BBBB****ng 7. Tng 7. Tng 7. Tng 7. TZZZZng sng sng sng s****n l�n l�n l�n l�''''ng (kg) rng (kg) rng (kg) rng (kg) rPPPPm thm thm thm thu hou hou hou hoPPPPch tch tch tch tPPPPi các nghii các nghii các nghii các nghi2222m thm thm thm th>>>>cccc    
Các "Các "Các "Các "''''t thu hot thu hot thu hot thu hoPPPPch (kg)ch (kg)ch (kg)ch (kg)    

MMMM,,,,t "t "t "t "IIII nuôi nuôi nuôi nuôi    
�'t 1 �'t 2 �'t 3 

TTTTZZZZngngngng s s s s****n n n n 
l�l�l�l�''''ng (kg)ng (kg)ng (kg)ng (kg)    

Kích cKích cKích cKích cwwww    
(con/kg)(con/kg)(con/kg)(con/kg)    

NT1 (15 con/m²) 28 18 16 62 55,5 
NT2 (25 con/m²) 50 30 18 98 57,9 
NT3 (35 con/m²) 55 27 21 103 64,7 

TTTTZZZZng cng cng cng cIIIIngngngng::::    133133133133    75757575    55555555    263263263263    59,359,359,359,3    
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Nh� v,y, k!t qu* "ánh giá *nh h�.ng c(a m,t 
"I nuôi "!n tSc "I t�ng tr�.ng và t� l2 sSng c(a rPm 
nuôi tPi mô hình nuôi thYc nghi2m cho thWy, khi nuôi 
vRi m,t "I nuôi ban "�u là 15 con/m2 và 25 con/m2, 
rPm có tSc "I t�ng tr�.ng và t� l2 sSng cao hTn khi 
nuôi vRi m,t "I th* ban "�u 35 con/m2. Tuy nhiên 
khi xét v# tính hi2u qu* kinh t!, do ít có sY chênh 
l2ch v# tSc "I t�ng tr�.ng và t� l2 sSng c(a rPm nuôi, 
vì v,y nuôi . m,t "I 25 con/m2 cho hi2u qu* cao 
nhWt. Các k!t qu* nghiên c>u thYc nghi2m "ã cho 
thWy, m,t "I nuôi ban "�u có *nh h�Rng lRn "!n tSc 
"I t�ng tr�.ng, t� l2 sSng và hi2u qu* c(a mô hình 
nuôi. M,t "I nuôi quá cao hay quá thWp "#u *nh 
h�.ng "!n chWt l�'ng và t� l2 sSng c(a rPm. N!u 
nuôi m,t "I thWp thì lãng phí không gian nuôi, th>c 
�n và tSn công ch�m sóc, nh�ng n!u nuôi m,t "I cao 
quá thì không gian sSng c(a rPm s� ch,t trIi, cPnh 
tranh nTi ., th>c �n, khó qu*n lý môi tr��ng nuôi, 
làm cho rPm phát tri/n ch,m, th�i gian nuôi kéo dài. 
Vi2c nuôi vRi m,t "I phù h'p s� là mIt y!u tS quan 
trKng "/ rPm sinh tr�.ng, phát tri/n tSt và "Pt t� l2 
sSng cao, "%ng th�i rút ngOn "�'c th�i gian nuôi và 
"Pt hi2u qu* kinh t! cao nhWt. 

4. K�T LU N 

K!t qu* thYc nghi2m nuôi vRi các m,t "I 15, 25 
và 35 con/m2, rPm có tSc "I t�ng tr�.ng v# chi#u dài 
mai l�n l�'t là 4,12±0,85, 4,19±0,97 và 3,82±0,92 
mm/tháng; tSc "I t�ng tr�.ng v# khSi l�'ng l�n l�'t 
là3,3±0,42, 3,3±0,42 và 3,0±0,39 g/tháng; t� l2 sSng 
l�n l�'t là 76,4, 75,6 và 63,4%. Nh� v,y, m,t "I nuôi 
25 con/m2 có tSc "I t�ng tr�.ng, t� l2 sSng và hi2u 
qu* kinh t! cao hTn 2 m,t "I nuôi còn lPi. K!t qu* 
nghiên c>u khuy!n cáo nên sk dXng m,t "I nuôi 25 
con/m2 cho nuôi th�Tng phvm rPm trong các ao "�m 
n�Rc l' ven bi/n. 
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THE AFFECTS OF STOCKING DENSITY ON GROWTH AND SURVIVAL RATE OF HERRING BOW CRAB THE AFFECTS OF STOCKING DENSITY ON GROWTH AND SURVIVAL RATE OF HERRING BOW CRAB THE AFFECTS OF STOCKING DENSITY ON GROWTH AND SURVIVAL RATE OF HERRING BOW CRAB THE AFFECTS OF STOCKING DENSITY ON GROWTH AND SURVIVAL RATE OF HERRING BOW CRAB 

((((VAVAVAVARUNA LITTERATARUNA LITTERATARUNA LITTERATARUNA LITTERATA) IN KIM SON ) IN KIM SON ) IN KIM SON ) IN KIM SON DISTRICT, NINH BINH PROVINCEDISTRICT, NINH BINH PROVINCEDISTRICT, NINH BINH PROVINCEDISTRICT, NINH BINH PROVINCE    
Do Anh Duy, Hoang Dinh Chieu, Phung Van GioiDo Anh Duy, Hoang Dinh Chieu, Phung Van GioiDo Anh Duy, Hoang Dinh Chieu, Phung Van GioiDo Anh Duy, Hoang Dinh Chieu, Phung Van Gioi    

SummarySummarySummarySummary    
This study aimed to determine appropriate stocking density for grow-out aquaculture of herring bow crab 
Varuna litterata (Fabricius, 1798) in Kim Son dictrict, Ninh Binh province. The experiment was implemented 
at three different stocking densities: 15 individual/m2, 25 individual/m2 and 35 individual/m2. The result 
showed that at the stocking densities 15, 25 and 35 individual/m2, the growth rate of carapace length was 
4.12±0.85, 4.19±0.97 and 3.82±0.92 mm/month, respectively; the growth rate of weight was 3.3±0.42, 3.3±0.42 
and 3.0±0.39 gr/month, respectively; the survival rate was 76.4; 75.6 and 63.4%, respectively. Thus, the 
growth and survival rate of herring bow crab at stocking densities of 15 and 25 individual/m2 was higher than 
at 35 individual/m2. Based on the economic efficiency, the stocking density of 25 individual/m2 was the most 
effective. 
Key words:Key words:Key words:Key words:    Stocking density, growth rate, survival rate, herring bow crab, Varuna litterata. 
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TU=I VÀ SINH TR-�NG CGA LOÀI CÁ M�I HOA 
TRACHINOCEPHALUS MYOPS (FORSTER, 1801) � 

VÙNG BI�N BÌNH �BNH VÀ LÂN C�N 
                                                                         Hoàng Minh Tùng                                                                         Hoàng Minh Tùng                                                                         Hoàng Minh Tùng                                                                         Hoàng Minh Tùng1111, V, V, V, Vs Vis Vis Vis Vi2222t Hàt Hàt Hàt Hà1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
TuZi và sinh tr�.ng c(a cá mSi hoa Trachinocephalus myops (Forster, 1801) . vùng bi/n Bình ��nh và lân 
c,n "�'c phân tích dYa vào sS li2u t�n suWt chi#u dài "�'c thu th,p hàng tháng trong n�m 2015 tPi c*ng cá 
Quy NhTn, Bình ��nh. Mpu "o chi#u dài c(a cá mSi hoa "�'c thu th,p ngpu nhiên tM s*n l�'ng khai thác 
c(a các "Ii tàu l�Ri kéo "áy. Trong n�m 2015 "ã thu th,p và phân tích tZng sS 1764 cá th/vRi chi#u dài thân 
dao "Ing trong kho*ng 77 — 299 mm. Chi#u dài trung bình thu "�'c c(a cá mSi hoa là  152± 36,3mm và 
khSi l�'ng trung bình là46,93 ± 36,02 g. Ph�Tng trình sinh tr�.ng von-Bertalanffy c(a cá mSi hoa xác "�nh 
tM t�n suWt chi#u dài có dPng   vRi h2 sS sinh tr�.ng trung bình là 

. TuZi cYc "Pi c(a cá mSi hoa "Pt 7 tuZi, kích cw khai thác ch( y!u t,p trung . nhóm tuZi 0+ "!n 
tuZi 1+. 
TTTTMMMM Khóa: Khóa: Khóa: Khóa: Vùng bi/n Bình ��nh, cá mSi hoa, tuZi và sinh tr�.ng, Trachinocephalus myops, von-Bertalanffy. 

    
1. M� ��U11    
Cá mSi hoa Trachinocephalus myops (Forster, 

1801) là loài cá rPn thuIc hK cá mSi 
(Synodontidae)[1], phân bS rIng . vùng bi/n nhi2t 
"Ri trong "ó có vùng bi/n Vi2t Nam [2]. Kích th�Rc 
toàn thân cYc "Pi c(a cá mSi hoa kho*ng 40 cm . con 
"Yc [1], và th��ng bOt gip . nhóm 25 cm [3]. �ây là 
loài cá da, ch( y!u s�n các loài cá, cua, mYc có kích 
th�Rc nho hTn, �a "áy bùn — cát, sSng ven b� hoic 
b� dSc th#m lXc "�a, rPn san hô vRi "I sâu phân bS 
bOt gip tM vùng ven b� "!n 300 m n�Rc [4]. MIt sS 
cá th/ có th/ sSng c* . vùng cka sông [5]. S*n l�'ng 
khai thác cá mSi hoa . Vi2t Nam ch( y!u khai thác 
b`ng ngh# l�Ri kéo "áy và rê "áy [6]. Trong nhang 
n�m g�n "ây cá mSi hoa "ang tr. thành mIt ngu%n 
cung cWp thYc phvm ti#m n�ng và quan trKng . bi/n 
�ông [7]. T� l2 s*n l�'ng c(a hK cá mSi "Si vRi ngh# 
l�Ri kéo "áy tPi Vi2t Nam trong n�m 2012-2013 chi!m 
tM 2,2 "!n 14,1% tZng s*n l�'ng chuy!n bi/n [8]. � 
n�Rc ngoài "ã có mIt sS nghiên c>u v# sinh hKc vRi 
các m>c "I khác nhau c(a cá mSi hoa; Meek ti!n 
hành nghiên c>u tM n�m 1884 v# mIt sS "ic "i/m 
hình thái, phân loPi c(a loài cá môi hoa vùng bi/n 
Brazil, Cuba, Jamaica . Châu M� [9]. Zhuangli "ã 
nghiên c>u v# các "ic "i/m sinh hKc c(a cá mSi hoa 
tPi vùng bi/n �ài Loan vào n�m 1997 tM "ó cung cWp 
thông tin v# tuZi là 6+, cá thành thXc . tuZi 2+ và th�i 
gian sinh s*n tM tháng ba "!n tháng m��i [10]. N�m 
1999 Youming "ã công bS k!t qu* nghiên c>u v# loài 
cá này, trong "ó có cung cWp thông tin v# sinh thái, 

                                                 
1
Viện Nghiên  cứu Hải sản 

ngu%n l'i và sinh tr�.ng c(a cá mSi hoa làm cT s. 
cho phát tri/n b#n vang th(y s*n . vùng bi/n Phúc 
Ki!n- Trung QuSc [11]. Nghiên c>u v# sinh s*n, 
t�Tng quan chi#u dài khSi l�'ng g�n "ây nhWt c(a 
Yang và cIng sY vào n�m 2013 "ã "�a ra mùa vX sinh 
s*n c(a cá mSi hoa tPi vùng bi/n Nam Trung QuSc 
vRi hai "�nh sinh s*n là tháng 2 "!n tháng 4 và tháng 
8 "!n tháng 10, ngoài ra còn cung cWp thông tin v# 
t�Tng quan khSi l�'ng chi#u dài, s>c sinh s*n và t� l2 
giRi tính là 1:1, chi#u dài c(a cá mSi hoa khi l�n "�u 
tham gia sinh s*n . vùng bi/n Nam Trung QuSc là 
18cm "Si vRi cá th/ cái, 18,7 cm "Si vRi cá th/ "Yc 
[7]. Hi2n nay, các nghiên c>u trong n�Rc v# cá mSi 
hoa khá hPn ch!. Vi2c ti!n hành nghiên c>u bZ sung 
cho "ic "i/m sinh hKc loài cá này . Vi2t Nam là c�n 
thi!t.  

2. TÀI LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2222u nghiên cu nghiên cu nghiên cu nghiên c>>>>u u u u     
Tài li2u sk dXng trong nghiên c>u này bao g%m 

sS li2u c(a 12 chuy!n "i#u tra sinh hKc ngh# cá tM 
tháng 1 tRi tháng 12 do dY án I.9 “�i#u tra tZng th/ 
hi2n trPng và bi!n "Ing ngu%n l'i h*i s*n bi/n Vi2t 
Nam” thYc hi2n trong n�m 2015 tPi  c*ng cá Quy 
NhTn (Bình ��nh). �Si t�'ng nghiên c>u là loài cá 
mSi hoa thuIc hK Synodontidae ( Hình 1). 

2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c>>>>u u u u     
2.2.1. Thu th,p sS li2u 
Mpu cá mSi hoa "�'c thu th,p  ngpu nhiên trong 

s*n l�'ng khai thác c(a các tàu cá khi v# bán s*n 
phvm .c*ng cá Quy NhTn — Bình ��nh. Hàng tháng 
ti!n hành thu kho*ng 100 cá th/ trong s*n l�'ng 
khai thác "/ phân tích. 
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Hình Hình Hình Hình 7777.... Hình thái c Hình thái c Hình thái c Hình thái c((((a cá ma cá ma cá ma cá mSSSSi Hoa "ánh bi Hoa "ánh bi Hoa "ánh bi Hoa "ánh bOOOOt tt tt tt tPPPPi vùng i vùng i vùng i vùng 

bibibibi////n Bình n Bình n Bình n Bình ��������nhnhnhnh,,,, Vi Vi Vi Vi2222t Nam t Nam t Nam t Nam     

Các ch� tiêu phân tích g%m cân khSi l�'ng (g), 
"o chi#u dài "!n ch� vây "uôi (FL — mm) 

Mpu "�'c cân khSi l�'ng b`ng cân "i2n tk vRi 
"I chính xác ± 0,01 g và "o chi#u dài "!n mm, sS 
l�'ng mpu "�'c cân và "o hàng tháng (b*ng 1). 

BBBB****ng 1. Thng 1. Thng 1. Thng 1. ThSSSSng kê sng kê sng kê sng kê sSSSS l� l� l� l�''''ng mng mng mng mppppu "u "u "u "ã cân ã cân ã cân ã cân "o trong n�m 2015"o trong n�m 2015"o trong n�m 2015"o trong n�m 2015    
ThángThángThángTháng     

ChChChCh���� tiêu tiêu tiêu tiêu    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    

SSSSSSSS cá th cá th cá th cá th////    82 117 151 207 152 180 126 124 184 122 142 173 

ChiChiChiChi####u dài nhu dài nhu dài nhu dài nhoooo    
nhnhnhnhWWWWtttt    (mm)(mm)(mm)(mm)    

95 116 78 77 90 85 95 100 85 93 96 85 

ChiChiChiChi####u dài lu dài lu dài lu dài lRRRRn nhn nhn nhn nhWWWWtttt    
(mm)(mm)(mm)(mm)    

235 243 256 299 264 205 240 251 209 237 272 238 

KhKhKhKhSSSSi l�i l�i l�i l�''''ngngngng    
nhnhnhnhoooo    nhnhnhnhWWWWtttt    (g)(g)(g)(g)    

7,95 14,7 5 4,6 7,2 6,1 8,8 12,9 6,2 11 9,9 5,42 
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cc cc     

KhKhKhKhSSSSi l�i l�i l�i l�''''ngngngng    llllRRRRn n n n 
nhnhnhnhWWWWt (g)t (g)t (g)t (g)    

123,4 171,7 225,7 301,5 255,2 111 190,9 228,3 109,2 152,4 221,3 155,6 

2.2.2. Ph�Tng pháp phân tích sS li2u 
T�n suWt chi#u dài c(a cá mSi hoa "�'c phân 

tích b`ng ph�Tng pháp thSng kê mô t*. Chi#u dài 
trung bình "�'c xác "�nh dYa trên sS li2u t�n suWt 
chi#u dài thu th,p hàng tháng theo h�Rng dpn c(a 
Jim Fowler (1998) [14]: 

 
Trong "ó  là chi#u dài "!n ch� vây "uôi trung 

bình c(a cá (mm);  là chi#u dài c(a cá . nhóm 
th> j (mm); fj là sS cá th/ c(a nhóm th> j; n là tZng sS 
cá th/; m là sS nhóm chi#u dài. 

Ph�Tng trình sinh tr�.ng von Bertalanffy "�'c 
xác "�nh dYa trên phân bS t�n suWt chi#u dài hàng 
tháng và k!t qu* phân tách th! h2 theo công th>c 
c(a Pauly và Morgan (1987)[15] : 

 

 
Trong "ó Lt là chi#u dài c(a cá . th�i "i/m t; L∞ 

là chi#u dài tSi "a lý thuy!t c(a cá có th/ "Pt "�'c; K 
là h`ng sS sinh tr�.ng; t0 là tuZi lý thuy!t gi* "�nh 
mà tPi "ó cá có chi#u dài và khSi l�'ng b`ng 0. 

T�Tng quan chi#u dài và khSi l�'ng "�'c xác 
"�nh b`ng ph�Tng pháp h%i quy lip phi tuy!n tính 
theo công th>c Jennings (2001)[16]:  W=a*Lb 

Trong "ó: W là khSi l�'ng c(a cá th/ (g), L là 
chi#u dài c(a cá th/ (mm), a,b là các h2 sS. 

3. K�T QU� NGHIÊN C�U VÀ TH�O LU N 

3.1. T3.1. T3.1. T3.1. T����n sun sun sun suWWWWt chit chit chit chi####u dàiu dàiu dàiu dài    

K!t qu* phân tích t�n suWt chi#u dài c(a cá mSi 
hoa khai thác trong n�m 2015 cho thWy kích cw "ánh 
bOt "!n ch� vây "uôi dao "Ing tM 77- 299 mm, trung 
bình 153,2 ± 36,3 mm và khSi l�'ng toàn thân 4,6 — 
301,5 g, khSi l�'ng trung bình 46,93 ± 36,02 g. Cá 
mSi hoa "ánh bOt . vùng Bình ��nh có kích th�Rc 
t�Tng "Si nho. Cá kích th�Rc lRn có sS l�'ng ít, ch� 
bOt gip mIt cá th/ 299 mm . tháng 4/2015. TZng th/ 
cWu trúc thành ph�n chi#u dài c(a cá mSi hoa . bi/n 
Bình ��nh khá "Tn gi*n. Trong suSt 12 tháng trong 
n�m "#u xuWt hi2n "àn cá nho vRi kho*ng chi#u dài 
80- 120 mm, sY chênh l2ch v# giá tr� chi#u dài trung 
bình giaa các tháng 1, tháng 3 - 5/2015 "�'c gi*i 
thích dYa trên cT s. v# cWu trúc thành ph�n chi#u dài 
theo tháng c(a loài này. �àn cá khai thác vào tháng 
1, 3-5/2015 là "àn cá mà con non chi!m �u th! có 
kích th�Rc nho, các tháng li#n k# kích cw cá "ánh bOt 
có sY dao "Ing lRn vRi nhi#u nhóm chi#u dài, bao 
g%m c* nhang con cá "ã tr�.ng thành. Nhìn chung 
xu th! bi!n "Ing gia t�ng v# chi#u dài giaa các tháng 
c(a cá mSi hoa có xu h�Rng t�ng "#u trong n�m, phù 
h'p vRi "ic "i/m c(a loài này sinh s*n quanh n�m 
[7]  và sY bZ sung nhi#u hTn vào qu�n "àn th/ hi2n 
rõ nét . tháng 3 "!n tháng 5 (hình 2). 

(2) 

(1) 



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 71 

 
Hình 2: Phân bHình 2: Phân bHình 2: Phân bHình 2: Phân bSSSS t t t t����n sun sun sun suWWWWt chit chit chit chi####u dài cu dài cu dài cu dài c((((a cá ma cá ma cá ma cá mSSSSi hoa "ánh bi hoa "ánh bi hoa "ánh bi hoa "ánh bOOOOt theo tháng t theo tháng t theo tháng t theo tháng .... vùng bi vùng bi vùng bi vùng bi////n Bình n Bình n Bình n Bình ��������nhnhnhnh    

BBBB****ng 2: Khong 2: Khong 2: Khong 2: Kho****ng ching ching ching chi####u dài bu dài bu dài bu dài bOOOOt gt gt gt giiiip, chip, chip, chip, chi####u dài và khu dài và khu dài và khu dài và khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng trung bình cng trung bình cng trung bình cng trung bình c((((a a a a cá mcá mcá mcá mSSSSi hoa i hoa i hoa i hoa     
theotheotheotheo    các tháng trong n�m 2015các tháng trong n�m 2015các tháng trong n�m 2015các tháng trong n�m 2015    
Chi#u dài (mm) KhSi l�'ng (g) 

Tháng 
Chi#u dài bOt gip 

(mm) Trung bình �I l2ch chuvn Trung bình �I l2ch chuvn 
n 

1 100-240 148,45 31,50 36,42 24,56 82 
2 120-240 171,77 26,87 57,24 27,32 117 
3 80-260 131,21 41,21 35,75 37,83 151 
4 80-300 145,27 46,60 45,68 48,42 207 
5 100-260 134,47 22,16 24,36 22,84 152 
6 80-200 146,06 27,53 37,92 22,00 180 
7 100-240 168,98 36,68 63,44 42,40 126 
8 100-260 176,10 34,38 75,30 43,72 124 
9 80-200 155,92 27,33 47,60 23,82 184 
10 100-240 160,44 27,24 50,12 25,17 122 
11 100-280 159,68 36,86 54,60 39,50 142 
12 80-240 153,95 34,49 43,73 29,08 173 
Kích th�Rc chi#u dài và khSi l�'ng . cá mSi hoa 

"�'c th/ hi2n . hình 3, có sY chênh l2ch v# kích 
th�Rc theo giRi, h�u h!t các tháng cá cái phân tích 
"�'c "#u có kích cw lRn hTn cá "Yc. Chi#u dài thu 
th,p "�'c nho nhWt là vào tháng 3 và tháng 5 vRi kích 
th�Rc l�n l�'t là 131 mm và 134 mm. Kích th�Rc 
chi#u dài lRn nhWt c(a cá thu "�'c có 2 "�nh là tháng 
2 và tháng 8 vRi kích cw l�n l�'t là 171 mm và 176 
mm. 

 
Hình 3: Kích thHình 3: Kích thHình 3: Kích thHình 3: Kích th����RRRRc trung bình (mm) cc trung bình (mm) cc trung bình (mm) cc trung bình (mm) c((((a qua qua qua qu����n thn thn thn th//// cá  cá  cá  cá 
MMMMSSSSi hoa khai thác hàng tháng i hoa khai thác hàng tháng i hoa khai thác hàng tháng i hoa khai thác hàng tháng .... vùng bi vùng bi vùng bi vùng bi////n Bình n Bình n Bình n Bình ��������nhnhnhnh    

3.2. T�Tng quan chi3.2. T�Tng quan chi3.2. T�Tng quan chi3.2. T�Tng quan chi####u dàiu dàiu dàiu dài———— kh kh kh khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ngngngng    
Ph�Tng trình t�Tng quan chi#u dài khSi l�'ng 

c(a cá mSi hoa . vùng bi/n Bình ��nh và lân c,n 
"�'c tính toán dYa trên cT s. da li2u c(a 1687 cá th/ 
cá "ã phân tích sinh hKc. Cá mSi hoa . vùng bi/n 

Bình ��nh là loài d� sinh tr�.ng, cT th/ sinh tr�.ng 
v# khSi l�'ng nhanh hTn sinh tr�.ng v# chi#u dài 
(b>3), riêng cá "Yc thì sinh tr�.ng v# chi#u dài 
nhanh hTn khSi l�'ng (b<3). Ph�Tng trình t�Tng 
quan chi#u dài và khSi l�'ng c(a loài cá này "�'c 
xác "�nh cX th/ nh� sau:  
(chung cho loài: N = 1687 cá th/, r2=0,985); 

 (cá cái: N = 765 cá th/, 
r2=0,984);  (cá "Yc: N = 913 
cá th/ r2=0,985). Kích th�Rc c(a cá dao  "Ing tM 
chi#u dài FL 77 — 299 mm, khSi l�'ng dao "Ing 4,6 — 
301 g( . Bi/u "% t�Tng quan 
giaa chi#u dài và khSi l�'ng theo giRi tính "�'c th/ 
hi2n . hình 4 

 
Hình 4: THình 4: THình 4: THình 4: T�Tng quan chi�Tng quan chi�Tng quan chi�Tng quan chi####u dài khu dài khu dài khu dài khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng cng cng cng c((((a qua qua qua qu����n n n n 
thththth//// cá m cá m cá m cá mSSSSi hoa ti hoa ti hoa ti hoa tPPPPi vùng bii vùng bii vùng bii vùng bi////n Bình n Bình n Bình n Bình ��������nh n�m 2015nh n�m 2015nh n�m 2015nh n�m 2015    
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K!t qu* phân tích ANOVA so sánh tính t�Tng 
"%ng v# chi#u dài và khSi l�'ng "�'c th/ hi2n . hình 
5 cho thWy không có sY khác bi2t v# t�Tng quan 
chi#u dài và khSi l�'ng giaa cá "Yc và cá cái vRi m>c 
ý nghda p>0,05. 

 
Hình 5: KHình 5: KHình 5: KHình 5: K!!!!t qut qut qut qu**** phân tích ANOVA so sánh tính  phân tích ANOVA so sánh tính  phân tích ANOVA so sánh tính  phân tích ANOVA so sánh tính 

t�Tng "t�Tng "t�Tng "t�Tng "%%%%ng vng vng vng v#### chi chi chi chi####u dài và khu dài và khu dài và khu dài và khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng cá mng cá mng cá mng cá mSSSSi hoa i hoa i hoa i hoa ....    
vùng bivùng bivùng bivùng bi////n Bìnhn Bìnhn Bìnhn Bình � � � �����nh trong n�m 2015nh trong n�m 2015nh trong n�m 2015nh trong n�m 2015    

MIt sS k!t qu* nghiên c>u v# t�Tng quan chi#u 
dài — khSi l�'ng c(a cá mSi hoa tPi mIt sS vùng bi/n 
trong n�Rc và quSc t! "�'c th/ hi2n qua b*ng 3 

So sánh k!t qu* nghiên c>u này vRi k!t qu* 
nghiên c>u c(a Nguy�n Thành Nam (2009) tPi vùng 
bi/n Bình Thu,n [13] h2 sS a, b c(a nghiên c>u này 
"#u cao hTn. Do sY khác nhau v# th�i gian và sS 
tháng thu mpu c(a nghiên c>u này là 12 tháng so vRi 
2 tháng 7, 8 nên sY khác bi2t trong k!t qu* có th/ 
hi/u "�'c. �Si vRi các vùng bi/n quSc t! nh� ¬n �I, 
Brasil, �ài Loan, [10, 17, 18],  h2 sS a và b c(a 
nghiên c>u này "#u có sY khác bi2t. Tuy nhiên k!t 
qu* phX thuIc vào nhi#u y!u tS, trong "ó th�i gian  
"�a "i/m có tính quy!t "�nh cao "!n k!t qu*. 

BBBB****ng 3ng 3ng 3ng 3.... H H H H2222 s s s sSSSS a, b ph�Tng tr a, b ph�Tng tr a, b ph�Tng tr a, b ph�Tng trình tình tình tình t�Tng quan chi�Tng quan chi�Tng quan chi�Tng quan chi####u dài khu dài khu dài khu dài khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng cá mng cá mng cá mng cá mSSSSi hoa  ti hoa  ti hoa  ti hoa  tPPPPi mi mi mi mIIIIt st st st sSSSS vùng bi vùng bi vùng bi vùng bi////n trong n�n trong n�n trong n�n trong n�RRRRc c c c 
và trên thvà trên thvà trên thvà trên th!!!! gi gi gi giRRRRiiii    

Vùng biVùng biVùng biVùng bi////nnnn    
ChiChiChiChi####u u u u 

dàidàidàidài    
GiGiGiGiRRRRi i i i 
tínhtínhtínhtính    

HHHH2222 s s s sSSSS a a a a    HHHH2222 s s s sSSSS b b b b    Tác giTác giTác giTác gi****    

Chung 0,00000600 3,122 
Cái 0,00000548 3,141 Vùng bi/n Bình ��nh FL 
�Yc 0,00001100 2,993 

Nghiên c>u này 

Vùng bi/n Bình Thu,n- 
Ninh Thu,n 

FL Chung 0,00001100 2,9983 Nguy�n Xuân HuWn[12] 

Vùng bi/n Bình Thu,n FL Chung 0,00000109 2,8583 
Nguy�n Thành 

Nam[13] 
¬n �I FL Chung 0,00000760 3,047 Kizhakudan [17] 
Eo bi/n �ài Loan FL Chung 0,0000002181 3,2783 Qiyong[18] 
�ài Loan FL Chung 0,0000008196 3,0704 Zhuangli[10] 
�ông Nam Trung QuSc FL Chung 0,00770000 3,1207 Yang[7] 
3.3. P3.3. P3.3. P3.3. Ph�Tng trh�Tng trh�Tng trh�Tng trình sinh trình sinh trình sinh trình sinh tr����....ng von Bertalanffy ng von Bertalanffy ng von Bertalanffy ng von Bertalanffy     
Sk dXng ph�Tng pháp ELEFAN I phân tích t�n 

suWt chi#u dài hàng tháng chung cho c* giRi "Yc và 
giRi cái xác "�nh "�'c ph�Tng trình sinh tr�.ng von 
Bertalanffy c(a cá mSi hoa có dPng 

 vRi h2 sS 
sinh tr�.ng trung bình là . �Si vRi cá cái, 
h2 sS  và K trong ph�Tng trình sinh tr�.ng von 
Bertalanffy là , K = 0,65/n�m, cá "Yc 
là , K = 0,85/n�m. K!t qu* phân tích 
cho thWy tSc "I sinh tr�.ng  c(a cá "Yc cao hTn so 
vRi cá cái (Cá "Yc: , cá cái ) 
kích th�Rc tSi "a "Pt "�'c . cá cái lRn hTn cá "Yc . 

So sánh vRi k!t qu* c(a các nghiên c>u tr�Rc 
"ây tPi các vùng bi/n trong n�Rc và lân c,n (b*ng 4) 
có th/ thWy sY khác bi2t trong k!t qu*. �i#u này có 
th/ chWp nh,n "�'c khi th�i gian nghiên c>u c(a các 

tác gi* khá xa nhau, "%ng th�i do sY khác bi2t v# "�a 
lý và sS l�'ng mpu ti!n hành thu th,p dpn "!n sY sai 
khác trong k!t qu*. Giá tr�  thWp hTn 
so vRi nghiên c>u c(a Nguy�n Thành Nam[13] vì 
kích th�Rc mpu thu "�'c nho hTn, "%ng th�itrong 
cùng mIt loài trong qu�n "àn có chi#u dài  lRn thì 
h2 sS sinh tr�.ng K nho và ng�'c lPi chi#u dài  
nho thì h2 sS sinh tr�.ng K lRn[19]. Do v,y h2 sS 
sinh tr�.ng k trong nghiên c>u này lRn hTn so vRi 
nghiên c>u c(a Nguy�n Thành Nam [13] là hoàn 
toàn h'p lý. TM "ó, vi2c so sánh hai hay nhi#u qu�n 
th/ hay các k!t qu* nghiên c>u, h2 sS sinh tr�.ng 
toàn ph�n Ø’ "�'c sk dXng. H2 sS sinh tr�.ng toàn 
ph�n trong nghiên c>u này "Pt giá tr� cao nhWt. . H2 
sS Ø’  c(a nghiên c>u này cao hTn nhi#u so vRi 
nghiên c>u khác, "i#u này có 2 y!u tS "/ lý gi*i, v# 
mit "�a lý các loài cá nhi2t "Ri th��ng có tSc "I sinh 
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tr�.ng t�ng cao hTn, ngoài ra y!u tS th�i gian, áp lYc 
c(a vi2c khai thác nên "Si t�'ng này "ã khi!n chúng 
thích nghi b`ng cách "vy nhanh quá trình sinh 
tr�.ng. 

So sánh vRi mIt sS nghiên c>u khác v# loài này 
trên th! giRi qua b*ng 4 ta có th/ thWy h2 sS sinh 
tr�.ng c(a cá mSi hoa . vùng bi/n Bình ��nh, Vi2t 
Nam "#u cao hTn và chi#u dài tSi "a "Pt "�'c nho 
hTn. �i#u này th/ hi2n "úng tính chWt v# sY sinh 
tr�.ng theo quy lu,t nhi2t "Ing hKc c(a các loài cá . 

vùng nhi2t "Ri vRi nhi2t "I cao hTn tSc "I sinh 
tr�.ng nhanh hTn so vRi cùng loài "ó . vùng bi/n có 
nhi2t "I thWp hTn nh� vùng bi/n �ài Loan hay Nh,t 
B*n mà loài này "ã "�'c nghiên c>u "!n [10, 11, 20]. 
Hoàn toàn chính xác vRi quy lu,t c(a Carl Bergmann 
trong sinh thái hKc khi ông kh�ng "�nh, các loài 
"Ing v,t bi!n nhi2t (cá, bò sát..) . mi#n Nam có kích 
th�Rc lRn hTn mi#n BOc” do sY chênh l2ch nhi2t "I 
giaa BOc và Nam bán c�u. Nh� v,y, k!t qu* c(a 
nghiên c>u này là hoàn toàn "áng tin c,y. 

BBBB****ng ng ng ng 4: H4: H4: H4: H2222 s s s sSSSS sinh tr� sinh tr� sinh tr� sinh tr�....ng cng cng cng c((((a qua qua qua qu����n thn thn thn th//// cá m cá m cá m cá mSSSSi hoa ti hoa ti hoa ti hoa tPPPPi mi mi mi mIIIIt st st st sSSSS vùng bi vùng bi vùng bi vùng bi////n n n n     

Vùng biVùng biVùng biVùng bi////nnnn    ChiChiChiChi####u dàiu dàiu dàiu dài    GiGiGiGiRRRRiiii    
LLLL∞    

(mm)(mm)(mm)(mm)    
KKKK    

(/n�m)(/n�m)(/n�m)(/n�m)        Tác giTác giTác giTác gi****    

Phúc Ki!n — Trung QuSc FL Chung 567 0,1009 4,480 Youming[11]    
�ài Loan FL Chung 609 0,0850 4,499 Zhuangli[10] 

Eo bi/n �ài Loan FL Chung 567 0,1009 4,512 Qiyong[18] 
Bình Thu,n — Ninh Thu,n FL Chung 325 0,2537 4,428 Nguy�n Xuân HuWn[12] 

�Yc 378 0,2360 4,404 V�nh Tateyama- �ông Nh,t 
B*n 

FL 
Cái 423 0,2470 4,647 

Masashi yokota[20] 

Vùng bi/n Bình Thu,n FL Chung 332 0,2445 4,431 Nguy�n Thành Nam[13] 

Vùng bi/n Bình ��nh FL Chung 315 0,7700 4,860 Nghiên c>u này 
 

Ph�Tng trình sinh tr�.ng von Bertalanffy (1934) 
cho phép xác "�nh mSi quan h2 giaa tuZi và chi#u dài 
cá t�Tng >ng vRi mUi nhóm chi#u dài "ã kh*o sát. 
K!t qu* phân tích dYa trên 1764 mpu cá mSi hoa cho 
thWy: Cá thuIc nhóm tuZi 0+ chi!m 90% tZng sS mpu 
"�'c phân tích, chi#u dài thân cá dao "Ing trong 
kho*ng 80-204 mm. Cá thuIc nhóm tuZi 1+ chi!m 9% 
tZng sS mpu "ã phân tích, chi#u dài thân cá dao "Ing 
trong kho*ng 205-263 mm. Cá thuIc nhóm tuZi 2+ 
chi!m 0.2% tZng sS mpu phân tích, chi#u dài cá dao 

"Ing trong kho*ng 281-298 mm. Ch� có 1 cá th/ 3+ 
vRi chi#u dài 299 mm. Ta thWy cá khai thác "�'c ch( 
y!u n`m . nhóm tuZi 0+, "ây là nhóm cá kích th�Rc 
bé, chWt l�'ng th�t và giá tr� kinh t! không cao, "a sS 
ch�a thành thXc sinh dXc hoic ch� mRi tham gia sinh 
s*n mIt l�n, là ngu%n quan trKng trong vi2c bZ sung 
cho "àn cá bS m[, mang tính chWt quy!t "�nh "!n sY 
tái s*n xuWt c(a qu�n "àn cá mSi hoa trong tY nhiên. 
VRi tình trPng khai thác hi2n tPi, sY tái tPo ngu%n 
giSng cung cWp cho ch(ng qu�n s� b� suy gi*m. 

    
                    (A)(A)(A)(A)                                                                                                                                            (B)(B)(B)(B)    

Hình 6: Hình 6: Hình 6: Hình 6: ������������ng cong sinh tr�ng cong sinh tr�ng cong sinh tr�ng cong sinh tr�....ng von Bertalanffy cng von Bertalanffy cng von Bertalanffy cng von Bertalanffy c((((a cá ma cá ma cá ma cá mSSSSi hoa ti hoa ti hoa ti hoa tPPPPi Bình i Bình i Bình i Bình ��������nh (A) và sT "nh (A) và sT "nh (A) và sT "nh (A) và sT "%%%% so sánh v so sánh v so sánh v so sánh vRRRRi ki ki ki k!!!!t t t t 
ququququ**** nghiên c nghiên c nghiên c nghiên c>>>>u cu cu cu c((((a ma ma ma mIIIIt st st st sSSSS n� n� n� n�RRRRc trong khu vc trong khu vc trong khu vc trong khu vYYYYc (c (c (c (B)B)B)B)    

K!t qu* phân tích csng cho thWy cá mSi hoa . 
vùng bi/n Bình ��nh có th/ "Pt "!n sS tuZi lý thuy!t 
là 7+chung cho loài. �Si vRi cá cái lý thuy!t "Pt "!n 8+ 
tuZi và cá "Yc "Pt tSi "a 6+ tuZi. Kích th�Rc cá "Yc lRn 

nhWt là 277 mm và cái cái lRn nhWt là 299 mm. K!t 
qu* này cho thWy cá cái có th�i gian sSng lâu hTn cá 
"Yc. Cá t�ng nhanh v# chi#u dài . nhóm tuZi thWp 0+ 
"!n tuZi 2+ và khi "Pt "!n kích th�Rc nhWt "�nh cá 
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ch( y!u t�ng v# khSi l�'ng th/ hi2n qua hình 6 (B). 
So sánh vRi k!t qu* c(a mIt sS nghiên c>u v# tuZi 
c(a cá mSi hoa trên th! giRi c(a tác gi* Masashi 
yokota và Du Jianguo [20, 21] ta thWy r`ng . "I tuZi 
0+ "!n 3+ cá mSi hoa . vùng bi/n Bình ��nh có kích 
th�Rc lRn hTn cá mSi hoa . vùng bi/n �ài Loan hay 
Nh,t B*n. Mit khác cá mSi hoa . vùng bi/n Bình 
��nh có tuZi tSi "a "Pt "�'c thWp hTn so vRi vùng 
bi/n �ài Loan, Nh,t B*n. 

Quá trình sinh tr�.ng là sY gia t�ng v# kích 
th�Rc c(a cT th/ theo chuUi th�i gian. TSc "I sinh 
tr�.ng ph*n ánh sY t�ng tr�.ng v# kích th�Rc cT th/ 
qua các n�m sSng. TSc "I sinh tr�.ng c(a cá mSi 
hoa bi/u hi2n nhang "ic "i/m v# sinh tr�.ng c(a các 
loài cá nhi2t "Ri nói chung, trong giai "oPn "�u "�i 
có sY t�ng mPnh v# kích th�Rc cT th/, là y!u tS quan 
trKng trong sY cPnh tranh cùng loài, tM "ó sSng sót 
khoi s>c chèn ép c(a v,t da "*m b*o sinh t%n giSng 
loài. CT th/ cá sinh tr�.ng mPnh . n�m "�u, kích cw 
chi#u dài trung bình  "Pt kho*ng 146 mm. Trong  các 
n�m ti!p theo, tSc "I sinh tr�.ng gi*m d�n "#u, m>c 
chênh l2ch t�Tng "Si nho. Trong n�m th> hai tSc "I 
sinh tr�.ng gi*m xuSng 73 mm, 57 mm . n�m th> 
ba, t�Tng >ng vRi t�ng thêm 50% chi#u dài . n�m th> 
hai, 39% chi#u dài . n�m th> 3 (hình 7). 

 
Hình 7: Hình 7: Hình 7: Hình 7: ����%%%% th th th th���� t t t tSSSSc "c "c "c "IIII    t�ngt�ngt�ngt�ng tr� tr� tr� tr�....ng cng cng cng c((((a cá ma cá ma cá ma cá mSSSSi hoa qua i hoa qua i hoa qua i hoa qua 

các "các "các "các "IIII tu tu tu tuZZZZi khác nhaui khác nhaui khác nhaui khác nhau    
4. K�T LU N 
Cá mSi hoa "ánh bOt . vùng bi/n Bình ��nh có 

kích th�Rc dao "Ing  77- 299 mm, trung bình 153 ± 
36 mm và khSi l�'ng toàn thân   4,6 — 301,5 g, khSi 
l�'ng trung bình 47 ± 36 g. Cá ch( y!u thuIc nhóm 
tuZi 0+ "!n tuZi 1+.Cá th/ sinh tr�.ng nhanh . n�m 
"�u và ch,m d�n vRi m>c chênh l2ch không nhi#u . 
nhang n�m ti!p theo. Cá mSi hoa . vùng bi/n Bình 
��nh là loài d� sinh tr�.ng, cá cái có xu h�Rng lRn 
hTn và sSng lâu hTn cá "Yc, cá sinh tr�.ng v# khSi 
l�'ng nhanh hTn sinh tr�.ng v# chi#u dài (b>3). 
Ph�Tng trình t�Tng quan chi#u dài và khSi l�'ng c(a 
loài là:  (chung cho loài ); 

 (cá cái) 
và  (cá "Yc). Ph�Tng trình 
sinh tr�.ng von Bertalanffy có dPng 

 vRi h2 sS 
sinh tr�.ng trung bình là . �Si vRi cá cái, 
h2 sS h2 sS  và K trong ph�Tng trình sinh tr�.ng 
von Bertalanffy l�n l�'t là  và K = 
0,65/n�m, cá "Yc là  và K = 
0,85/n�m. 
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AGE AND GROWTH PATTERN OF BLUNTAGE AND GROWTH PATTERN OF BLUNTAGE AND GROWTH PATTERN OF BLUNTAGE AND GROWTH PATTERN OF BLUNT----NOSE LIZARDFISH TRACHINOCEPHALUS MYOPS NOSE LIZARDFISH TRACHINOCEPHALUS MYOPS NOSE LIZARDFISH TRACHINOCEPHALUS MYOPS NOSE LIZARDFISH TRACHINOCEPHALUS MYOPS 

(FORSTER, 1801) IN BINH DINH AND ADJUNCTIONWATERS(FORSTER, 1801) IN BINH DINH AND ADJUNCTIONWATERS(FORSTER, 1801) IN BINH DINH AND ADJUNCTIONWATERS(FORSTER, 1801) IN BINH DINH AND ADJUNCTIONWATERS    
HoHoHoHoaaaang Minh Tng Minh Tng Minh Tng Minh Tuuuung, Vng, Vng, Vng, Vuuuu Vi Vi Vi Vietetetet H H H Haaaa    

SummarySummarySummarySummary    
Age and growth of Blunt-nose lizardfish Trachinocephalus myops (Forster, 1801) in Binh Dinh and adjuntion 
waters was analysed usinglength frequency data collected monthlyin 2015. The randomly sampling 
procedure was monthly and randomly collected from the catches at key fishing ports in Quy Nhon (Binh 
Dinh province). There was total 1760 blunt-nose lizardfish had been collected. Result showed that the fork 
length of blunt-nose lizardfish varied from 77 to 299 mm, with the average length at catch is 152± 36.3 mm 
and the average weigth at catch is 46.93 ± 36.02 g. The Von-Bertalanffy growth function  analysed from 
length frequency data is expressed as  with the average growth parameter is 

. The maximum age of Blunt-nose lizardfish is 7 years old, size-at-catch primarily caugh between 
the age group 0+ and 1+. 
Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Binh Dinh waters, blunt-nose lizardfish, age and growth, Trachinocephalus myops, von - 
Bertalanffy growth function 
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�bC �I�M SINH HcC SINH S6N CÁ M�I TH-�NG 
(Saurida tumbil Bloch, 1795) GIAI �O/N 2015 - 

2016 T/I VÙNG BI�N VBNH B:C B� 
Hoàng NgHoàng NgHoàng NgHoàng NgKKKKc Sc Sc Sc STnTnTnTn1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T T T T T    
�ic "i/m sinh hKc sinh s*n c(a cá mSi th��ng (Saurida tumbil Bloch, 1795) "�'c phân tích dYa trên sS li2u 
sinh hKc ngh# cá c(a dY án “�i#u tra liên h'p Vi2t Trung "ánh giá ngu%n l'i h*i s*n trong vùng "ánh cá 
chung v�nh BOc bI” và dY án “�i#u tra tZng th/ hi2n trPng và bi!n "Ing ngu%n l'i h*i s*n bi/n Vi2t Nam” giai 
"oPn 2015-2016. Hàng tháng, mpu sinh hKc "�'c thu th,p ngpu nhiên tM s*n l�'ng khai thác c(a các "Ii tàu 
kéo "áy tPi các c*ng cá trKng "i/m thuIc các t�nh/thành H*i Phòng, Thanh Hóa. Trong giai "oPn 2015 — 
2016, "ã thu th,p và phân tích tZng sS 6.683 cá th/ cá mSi th��ng. K!t qu* nghiên c>u cho thWy chi#u dài cá 
bOt gip trong s*n l�'ng khai thác dao "Ing trong kho*ng 76 — 305 mm. Kích cw th��ng gip là 161 — 198 mm. 
Cá mSi th��ng là loài sinh tr�.ng bWt "�ng (b>3). T�ng tr�.ng v# khSi l�'ng lRn hTn t�ng tr�.ng v# chi#u 
dài. Ph�Tng trình t�Tng quan chi#u dài và khSi l�'ng c(a loài cái này có dPng 

, giRi "Yc ; giRi cái 

; cá con . Mùa sinh s*n c(a cá mSi 
th��ng di�n ra quanh n�m, mPnh nhWt vào tháng 5 và 8. Chi#u dài l�n "�u sinh s*n là 198,0 1mm "Si vRi cá 
cái và 160,026 mm "Si vRi cá "Yc. T� l2 "Yc cái trong qu�n "àn là 1:1,53. Vào mùa sinh s*n, t� l2 "Yc cái là 
1:1,13. 
TTTTMMMM khóa:  khóa:  khóa:  khóa: Saurida tumbil, cá mSi th��ng, v�nh BOc bI, t�n suWt, chi#u dài, mùa sinh s*n. 

    
1. M� ��U12121212    
HK cá mSi Synodontidae . vùng bi/n Vi2t Nam 

"ã xác "�nh "�'c 16 loài thuIc 4 giSng cá, bao g%m: 
Synodus, Saurida, Trachinocephalus và Harpadon 
trong "ó, giSng Saurida chi!m tM 55,9 "!n 94,1% s*n 
l�'ng c(a toàn hK[1]. Các công trình nghiên c>u v# 
giSng cá mSi Saurida "ã "�'c ti!n hành tM nhang 
n�m 60, trong "ó cá mSi th��ng là "Si t�'ng "�'c 
nghiên c>u "�u tiên vRi công trình chuyên sâu c(a 
Lê ��ng Phan (1966)[2].Cá mSi th��ng (Saurida 
tumbil Bloch, 1795) là "Si t�'ng cá "áy, th��ng 
xuyên bOt gip trong giSng Saurida, phân bS khOp 
vùng bi/n Vi2t Nam, "ic bi2t . khu vYc v�nh BOc bI 
và �ông Nam bI [3]. �ây là loài cá có giá tr� "Si vRi 
ngh# cá, "�'c khai thác quanh n�m [4]. Trong 
nhang n�m g�n "ây, tra l�'ng ngu%n l'i h*i s*n, "ic 
bi2t là các loài cá kinh t!có sY suy gi*m so vRi nhang 
n�m tr�Rc "ây [3]. SY bi!n "Ing v# n�ng suWt và s*n 
l�'ng có liên quan m,t thi!t tRi các tham sS sinh hKc 
c(a qu�n "àn cá [5], vRi nhang da li2u hi2n có v# cá 
mSi th��ng "�'c thu th,p trong giai "oPn 2015 — 
2016, bài vi!t này tZng h'p, phân tích và xác "�nh các 
"ic "i/m sinh hKc cT b*n (t�Tng quan khSi l�'ng — 
chi#u dài và mIt sS "ic "i/m sinh hKc sinh s*n) c(a 
loài cá mSi th��ng . vùng bi/n v�nh BOc bI, góp 

                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản 

ph�n cho vi2c bZ sung thông tin vào cT s. da li2u 
khoa hKc, làm n#n t*ng phXc vX cho công tác "ánh 
giá và qu*n lý ngu%n l'i cá mSi . vùng bi/n v�nh BOc 
bI. 

2. TÀI LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2u nghiên c>u2u nghiên c>u2u nghiên c>u2u nghiên c>u    
Tài li2u "�'c sk dXng trong bài vi!t bao g%m sS 

li2u c(a 40 chuy!n "i#u tra sinh hKc ngh# cá kéo dài 
tM tháng 1 n�m 2015 tRi tháng 12 n�m 2016 c(a dY án 
“�i#u tra liên h'p Vi2t Trung "ánh giá ngu%n l'i h*i 
s*n trong vùng "ánh cá chung v�nh BOc bI” và dY án 
“�i#u tra tZng th/ hi2n trPng và bi!n "Ing ngu%n l'i 
h*i s*n bi/n Vi2t Nam” tPi c*ng cá Cát Bà, NgKc H*i 
(thành phS H*i Phòng) và LPch HRi, LPch BPng, 
Ho`ng Tr��ng, Ng� LIc (t�nh Thanh Hóa). 

2.2 Ph�Tng pháp nghiên c2.2 Ph�Tng pháp nghiên c2.2 Ph�Tng pháp nghiên c2.2 Ph�Tng pháp nghiên c>u>u>u>u    
2.2.1. Ph�Tng pháp thu th,p sS li2u 
Mpu sinh hKc c(a cá mSi th��ng "�'c thu th,p 

ngpu nhiên trong s*n l�'ng khai thác c(a các tàu cá 
khi v# c*ng hoic b!n cá bán s*n phvm tPi các c*ng 
cá trKng "i/m thuIc các t�nh ti!n hành thu mpu. MUi 
tàu cá ti!n hành lWy mIt mpu, mUi mpu g%m 30 cá 
th/. MUi tháng thu th,p "( 5 mpu và "*m b*o bao 
quát "�y "( các nhóm kích th�Rc cá mSi th��ng b� 
khai thác. 

Phân tích sinh hKc "�'c ti!n hành tPi hi2n 
tr��ng thu mpu hoic tPi các cT s. c(a cIng tác viên 



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 77 

"�a ph�Tng. Các ch� tiêu phân tích bao g%m cân "o 
khSi l�'ng cá th/ và khSi l�'ng tuy!n sinh dXc (g), 
"o chi#u dài "!n ch� vây "uôi (mm), xác "�nh giRi 
tính và "I chín tuy!n sinh dXc theo thang 6 b,c c(a 
Nikolsky [6]). 

2.2.2. Ph�Tng pháp phân tích sS li2u 
T�n suWt chi#u dài c(a cá mSi th��ng "�'c phân 

tích b`ng ph�Tng pháp thSng kê mô t*, chi#u dài 
trung bình "�'c xác "�nh dYa trên sS li2u t�n suWt 
chi#u dài thu th,p hàng tháng theo h�Rng dpn c(a 
Jim Fowler[7]: 

 
Trong "ó:  là chi#u dài "!n ch� vây "uôi 

trung bình c(a cá (mm);  là chi#u dài c(a cá . 

nhóm th> j (mm); fj là sS cá th/ c(a nhóm th> j; n là 
tZng sS cá th/; m là sS nhóm chi#u dài. CWu trúc giRi 
tính (t� l2 "Yc cái) và t� l2 thành thXc "�'c xác "�nh 
chung cho loài và riêng cho tMng tháng thu mpu. 
Ngoài ra, các bi!n "Ing cWu trúc giRi tính và t� l2 
thành thXc theo nhóm chi#u dài csng "�'c thYc 
hi2n.  

H2 sS thành thXc sinh dXc là t� l2 giaa khSi 
l�'ng tuy!n sinh dXc và khSi l�'ng cá bo nIi quan, 
tính theo công th>c c(a B. J. Barber[[[[8888]]]]:  

 
 Trong "ó: GW là khSi l�'ng tuy!n sinh dXc; BW 

là khSi l�'ng cá bo nIi quan. Chi#u dài l�n "�u sinh 
s*n (Lm50) "�'c �Rc tính b`ng ph�Tng pháp h%i quy 

lip phi tuy!n tính dYa trên t� l2 thành thXc sinh dXc 
theo nhóm chi#u dài theo công th>c c(a M. King[9] 

 
Trong "ó: P là t� l2 thành thXc sinh dXc; Lm50 là 

chi#u dài "!n ch� vây "uôi c(a cá; k là h2 sS c(a 
ph�Tng trình. 

�I béo "�'c tính theo công th>c c(a Fulton[10]: 

 
Trong "ó: Q là h2 sS béo Fulton; L là chi#u dài 

"!n ch� vây "uôi c(a cá (cm); W là khSi l�'ng c(a 
(g). 

SS li2u "�'c xk lý b`ng ph�Tng pháp thSng kê 
mô t* trên Excel 2016. Sk dXng ph�n m#m Statistica 
7.0 "/ xác "�nh các t�Tng quan lip phi tuy!n tính, v� 
"% th� và phân tích ANOVA.  

3. K�T QU� NGHIÊN C�U  
3.1. T3.1. T3.1. T3.1. T�n suWt chi#u dài�n suWt chi#u dài�n suWt chi#u dài�n suWt chi#u dài    
Cá mSi th��ng "ánh bOt . vùng bi/n v�nh BOc bI 

có kích th�Rc dao "Ing tM 76 — 305 mm. Cá kích 
th�Rc lRn hTn 200 mm th��ng chi!m t� l2 cao vào 
tháng 8 (70%) và tháng 11 (61,2%) trong n�m 2015 và 
tháng 6 (83,7%), tháng 7 (80,1%), tháng 8 (87,8%), 
tháng 9 (90,5%) và tháng 10 (87,5%). Chi#u dài trung 
bình bi!n "Ing t�Tng "Si mPnh và có sY khác nhau 
giaa các tháng, tuy nhiên xu h�Rng th/ hi2n không 
rõ ràng. Cá có kích th�Rc bé xuWt hi2n . các tháng 1 
— 4 và tháng 10 — 12 (b*ng 1). 

BBBB****ngngngng 1 1 1 1: Chi: Chi: Chi: Chi####u dài bu dài bu dài bu dài bOOOOt gt gt gt giiiip, nhóm �u thp, nhóm �u thp, nhóm �u thp, nhóm �u th!!!! và chi và chi và chi và chi####u dài trung bình cu dài trung bình cu dài trung bình cu dài trung bình c((((a cá ma cá ma cá ma cá mSSSSi th�i th�i th�i th�����ng theo tháng trong n�m ng theo tháng trong n�m ng theo tháng trong n�m ng theo tháng trong n�m 
2015 và 2016 t2015 và 2016 t2015 và 2016 t2015 và 2016 tPPPPi vùng bii vùng bii vùng bii vùng bi////n Vn Vn Vn V����nh Bnh Bnh Bnh BOOOOc Bc Bc Bc BIIII    

N�m Tháng 
Chi#u dài bOt 

gip (mm) 

Nhóm chi#u 
dài �u th! 

(mm) 

T� l2 nhóm 
�u th! (%) 

Chi#u dài 
trung bình 

(mm) 

�I l2ch 
chuvn 

SS cá th/ 
(con) 

1 82-276 140-160 43,10 152,60 33,00 239 
2 87-264 150-170 43,48 151,90 28,30 230 
3 76-235 170-190 41,13 156,60 31,30 423 
4 101-293 140-160 45,63 158,10 33,70 309 
5 101-220 180-200 56,0 181,70 20,30 325 
6 127-235 170-190 47,64 177,90 20,90 212 
7 108-248 170-190 46,46 180,90 26,00 226 
8 104-257 190-210 49,74 195,20 25,90 382 
9 124-255 190-210 47,32 181,30 26,20 298 
10 124-263 160-180 41,02 179,80 25,30 334 

2015 

11 130-305 180-200 40,40 201,90 31,80 250 

(3) 

(2) 

(1) 
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12 86-223 110-130 38,41 145,80 36,50 164 
1 90-277 170-190 32,30 167,90 33,20 363 
2 100-236 170-190 57,30 175,60 21,30 239 
3 112-245 160-180 38,83 174,60 30,80 309 
4 125-266 170-190 49,15 178,30 25,00 293 
5 152-255 180-200 55,56 193,40 21,30 279 
6 156-263 210-230 52,92 211,60 21,70 257 
7 151-261 200-220 59,26 204,70 18,10 297 
8 163-253 200-220 59,35 208,00 17,90 123 
9 156-264 200-220 51,93 212,90 20,60 337 
10 122-274 200-220 54,04 212,60 22,80 272 
11 120-280 190-210 43,81 195,90 31,20 299 

2016 

12 94-296 210-230 46,27 193,50 47,10 268 
So sánh vRi các k!t qu* nghiên c>u tr�Rc "ây, có 

th/ thWy kích th�Rc cá mSi th��ng . vùng bi/n v�nh 
BOc bI khá t�Tng "%ng, nh�ng nho hTn nhi#u so vRi 
các nghiên c>u tr�Rc n�m 1996 [11]. Nh� v,y, thông 
qua k!t qu* v# t�n suWt chi#u dài, có th/ ph�n nào 
ph*n ánh "�'c áp lYc khai thác lên qu�n th/ cá mSi 
th��ng . vùng bi/n v�nh BOc bI. 

3.2. T�Tng quan chi3.2. T�Tng quan chi3.2. T�Tng quan chi3.2. T�Tng quan chi#u dà#u dà#u dà#u dài và khi và khi và khi và khSi l�'ngSi l�'ngSi l�'ngSi l�'ng    
T�Tng quan chi#u dài — khSi l�'ng là mIt trong 

nhang thông sS cT b*n trong sinh hKc và "ánh giá 
qu�n "àn bWt c> loài cá nào [12]. Qua 40 chuy!n "i#u 
tra sinh hKc "ã thu "�'c tZng sS 6.683 cá th/ vRi 
chi#u dài dao "Ing  75 — 350 mm, khSi l�'ng dao 
"Ing  3,2 g — 360,3 g. DYa trên da li2u "o chi#u dài 

và khSi l�'ng, ph�Tng trình t�Tng quan giaa chi#u 
dài và khSi l�'ng c(a cá mSi th��ng "�'c xác "�nh 
chung cho loài có dPng 

; giRi "Yc 

; giRi cái 

; cá con 

. H2 sS 

t�Tng quan R rWt cao, ch>ng to k!t qu* thu "�'c là 
"áng tin c,y. Cá mSi . vùng bi/n v�nh BOc bI thuIc 
loPi sinh tr�.ng bWt "�ng ( b >3,0), t�ng tr�.ng v# 
chi#u dài ch,m hTn so vRi vRi t�ng tr�.ng khSi l�'ng 
(Hình 1). 

  

  

HìnhHìnhHìnhHình 1 1 1 1.... T�Tng quan chi T�Tng quan chi T�Tng quan chi T�Tng quan chi####u dài u dài u dài u dài ---- kh kh kh khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng cng cng cng c((((a cá ma cá ma cá ma cá mSSSSi th�i th�i th�i th�����ng trong n�m 2015 ng trong n�m 2015 ng trong n�m 2015 ng trong n�m 2015 ---- 2016 t 2016 t 2016 t 2016 tPPPPi vùng bii vùng bii vùng bii vùng bi////n vn vn vn v����nh Bnh Bnh Bnh BOOOOc bc bc bc bIIII    
(a. Chung cho loài; b. gi(a. Chung cho loài; b. gi(a. Chung cho loài; b. gi(a. Chung cho loài; b. giRRRRi cái; c. gii cái; c. gii cái; c. gii cái; c. giRRRRi "i "i "i "YYYYc; d. cá con)c; d. cá con)c; d. cá con)c; d. cá con)    

(a) (b)

(d)(c)
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Hình Hình Hình Hình 2222.... T�Tng quan chi T�Tng quan chi T�Tng quan chi T�Tng quan chi####u dài khu dài khu dài khu dài khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng cng cng cng c((((a cá ma cá ma cá ma cá mSSSSi th�i th�i th�i th�����ng trong n�m 2015ng trong n�m 2015ng trong n�m 2015ng trong n�m 2015----2016 t2016 t2016 t2016 tPPPPi vùng bii vùng bii vùng bii vùng bi////n vn vn vn v����nh Bnh Bnh Bnh BOOOOc c c c bbbbIIII    

(ANOVA)(ANOVA)(ANOVA)(ANOVA)(a: Chung cho loài; b. Gi(a: Chung cho loài; b. Gi(a: Chung cho loài; b. Gi(a: Chung cho loài; b. GiRRRRi cái và cá con; c. Gii cái và cá con; c. Gii cái và cá con; c. Gii cái và cá con; c. GiRRRRi "i "i "i "YYYYc và cá con; d. Gic và cá con; d. Gic và cá con; d. Gic và cá con; d. GiRRRRi cái và gii cái và gii cái và gii cái và giRRRRi "i "i "i "YYYYc)c)c)c)    
Sk dXng ph�Tng pháp phân tích ANOVA "/ 

ki/m "�nh sY khác bi2t giaa giRi "Yc và giRi cái cho 
thWy t�Tng quan chi#u dài khSi l�'ng không có sY 
khác bi2t giaa giRi "Yc và giRi cái (P>0,05) nh�ng có 
sY khác bi2t giaa giRi "Yc và giRi cái "Si vRi cá con 
(P>0,05) (Hình 2). K!t qu* này là h'p lý do khi cá 
còn nho, c�n phát tri/n nhanh v# kích cw nh`m mXc 
"ích tránh "�'c các mSi de dKa tM các loài �n th�t 
khác [4]. 

So sánh vRi k!t qu* các nghiên c>u tr�Rc "ây có 
th/ thWy h2 sS b có sY t�Tng "%ng vRi nghiên c>u tPi 

vùng bi/n Trung QuSc, thWp hTn k!t qu* nghiên c>u 
tPi Kuwait và ¬n �I, "%ng th�i cao hTn các vùng 
bi/n còn lPi. Các h2 sS t�Tng quan chi#u dài — khSi 
l�'ng có th/ khác nhau phX thuIc vào các y!u tS nh� 
tính s¡n có c(a th>c �n, khí h,u, nhi2t "I, "I min, 
giRi tính, mùa, "I thành thXc c(a cá, t,p tính c(a cá, 
ph�Tng pháp thu mpu [13]. Cá mSi th��ng là loài cá 
da nên khi gip "i#u ki2n môi tr��ng thu,n l'i, giàu 
th>c �n cá s� t�ng tr�.ng nhanh hTn. Nh� v,y, k!t 
qu* c(a nghiên c>u thu "�'c là hoàn toàn h'p lý. 

BBBB****ng ng ng ng 4444: : : : Các thông sCác thông sCác thông sCác thông sSSSS ph�Tng tr ph�Tng tr ph�Tng tr ph�Tng trình tình tình tình t�Tng quan chi�Tng quan chi�Tng quan chi�Tng quan chi####u dài khu dài khu dài khu dài khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng cng cng cng c((((a cá ma cá ma cá ma cá mSSSSi th�i th�i th�i th�����ng tng tng tng tPPPPi mi mi mi mIIIIt st st st sSSSS        
vùng bivùng bivùng bivùng bi////n trên thn trên thn trên thn trên th!!!! gi gi gi giRRRRiiii    

Khu vKhu vKhu vKhu vYYYYcccc    GiGiGiGiRRRRi tínhi tínhi tínhi tính    aaaa    bbbb    RRRR    Tác giTác giTác giTác gi****    
Trung QuTrung QuTrung QuTrung QuSSSScccc    �Yc + Cái 0,0096 3,04 0,99 Wang (2011)[14] 
VVVV����nh Bnh Bnh Bnh BOOOOc bc bc bc bIIII    �Yc + Cái - 3,047 0,994 Wang (2012)[15] 
VVVV����nh Ba T�nh Ba T�nh Ba T�nh Ba T�    �Yc + Cái 0,0096 2,921 0,937 M. R. Rahimibashar (2012)[16] 

IranIranIranIran    Cái 0,022 2,977 0,958 Motlagh (2012)[17] 
Vùng biVùng biVùng biVùng bi////n n n n ���� R R R R,,,,p (Pakistan)p (Pakistan)p (Pakistan)p (Pakistan)    �Yc + Cái 0,011 2,931 0,976 M. A. Kalhoro (2015) [18] 

Chung 5E-6 3,0981 0,96 
�Yc 5E-6 3,0908 0,95 
Cái 6E-6 3,0631 0,95 

Vùng biVùng biVùng biVùng bi////n n n n     
ViViViVi2222t Namt Namt Namt Nam    

Cá con 8E-6 2,9896 0,93 

Nghiên c>u này (2017) 

(a) (b) 

(d) 
(c) 
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3.3. Mùa v3.3. Mùa v3.3. Mùa v3.3. Mùa vX sinh s*nX sinh s*nX sinh s*nX sinh s*n    
Bi!n "Ing t� l2 các giai "oPn thành thXc sinh dXc 

c(a cá mSi th��ng trong giai "oPn 2015 - 2016 . vùng 
bi/n v�nh BOc bI "�'c th/ hi2n . hình 3. H2 sS thành 
thXc c(a cá mSi th��ng trong 2 n�m 2015 — 2016 có 
sY t�Tng "%ng khi  t�ng tM tháng 1 tRi tháng 4, "Pt 
"�nh . tháng 5, sau "ó gi*m d�n, tr�Rc khi "Pt "�nh 
l�n 2 tPi tháng 8, tr�Rc khi gi*m d�n v# các tháng 
cuSi n�m(Hình 3).  

 
Hình Hình Hình Hình 3.3.3.3. Bi Bi Bi Bi!!!!n "n "n "n "IIIIng tng tng tng t���� l l l l2222 thành th thành th thành th thành thXXXXc sinh dc sinh dc sinh dc sinh dXXXXc theo c theo c theo c theo 

tháng và htháng và htháng và htháng và h2222 s s s sSSSS GSI c GSI c GSI c GSI c((((a qua qua qua qu����n thn thn thn th//// cá m cá m cá m cá mSSSSi th�i th�i th�i th�����ng trong ng trong ng trong ng trong 
n�m 2015n�m 2015n�m 2015n�m 2015----2016 t2016 t2016 t2016 tPPPPi vùng bii vùng bii vùng bii vùng bi////n vn vn vn v����nh Bnh Bnh Bnh BOOOOc bc bc bc bIIII    

�I béo trung bình hàng tháng (K) c(a cá mSi 
th��ng tPi vùng bi/n v�nh BOc bI "�'c tính riêng cho 
tMng giRi tính theo tháng trong n�m 2015 và 2016 dYa 
trên cT s. da li2u c(a 6683 cá th/ gi*i phpu phân tích 
tuy!n sinh dXc và cân khSi l�'ng tuy!n sinh dXc. Có 
th/ thWy, h2 sS K "ic bi2t cao . nhang tháng 3, 4, 
n�m 2015 và tháng 4, 5, 6 n�m 2016. 

 
Hình Hình Hình Hình 4.4.4.4. � � � �IIII béo Fulton c béo Fulton c béo Fulton c béo Fulton c((((a cá ma cá ma cá ma cá mSSSSi th�i th�i th�i th�����ng thu thng thu thng thu thng thu th,,,,p p p p 

hàng tháng trong n�m 2015hàng tháng trong n�m 2015hàng tháng trong n�m 2015hàng tháng trong n�m 2015----2016 t2016 t2016 t2016 tPPPPi vùng bii vùng bii vùng bii vùng bi////n  vn  vn  vn  v����nh nh nh nh 
BBBBOOOOc Bc Bc Bc BIIII    

H2 sS thành thXc c(a cá cái th��ng cao hTn cá 
"Yc. �i#u này ph*n ánh sY t,p trung n�ng l�'ng cho 
sinh s*n c(a giRi cái th��ng lRn hTn [19]. H2 sS 
thành thXc "ic bi2t cao vào nhang tháng sinh s*n 
c(a cá [13, 19-21]. H2 sS béo càng cao thì th�i gian 
"j tr>ng, hay mùa sinh s*n càng g�n [22]. Nói cách 
khác, h2 sS béo "#u t�ng rWt cao tr�Rc th�i "i/m "j 
rI c(a cá. �i#u này nh`m t,p trung tSi "a n�ng l�'ng 
c(a cá cho quá trình sinh s*n. K!t h'p hai k!t qu* 
phân tích v# bi!n "Ing h2 sS thành thXc sinh dXc 
hàng tháng và "I béo trung bình hàng tháng ti!n 
hành . trên (Hình 3, 4), có th/ nh,n "�nh r`ng, cá 

mSi là loài "j r*i rác quanh n�m, trong "ó "j rI vào 
tháng 5 và tháng 8.  

3.4. Chi3.4. Chi3.4. Chi3.4. Chi#u dài l�n #u dài l�n #u dài l�n #u dài l�n """"�u sinh s*n (L�u sinh s*n (L�u sinh s*n (L�u sinh s*n (Lm50m50m50m50))))    
Chi#u dài l�n "�u sinh s*n (Lm50) c(a cá mSi 

th��ng "ánh bOt "�'c . vùng bi/n v�nh BOc bI "�'c 
phân tích riêng theo giRi tính (Hình 5). K!t qu* phân 
tích cho thWy giRi "Yc l�n "�u sinh s*n . kích cw 
160,02 mm. GiRi cái l�n "�n sinh s*n . kích cw 198,01 
mm. K!t qu* phân tích ANOVA cho thWy, có sY khác 
nhau v# chi#u dài thành thXc l�n "�u c(a cá mSi 
th��ng theo giRi tính vRi m>c ý nghda p<0,05. Nh� 
v,y, . cùng nhóm chi#u dài, cá "Yc thành thXc sRm 
hTn cá cái. 

 
Hình Hình Hình Hình 5.5.5.5. Chi Chi Chi Chi####u dài thành thu dài thành thu dài thành thu dài thành thXXXXc Lc Lc Lc Lm50m50m50m50 c c c c((((a cá ma cá ma cá ma cá mSSSSi th�i th�i th�i th�����ng ng ng ng 

trong n�m 2015trong n�m 2015trong n�m 2015trong n�m 2015----2016 t2016 t2016 t2016 tPPPPi vùng bii vùng bii vùng bii vùng bi////n vn vn vn v����nh Bnh Bnh Bnh BOOOOc bc bc bc bIIII    
K!t qu* này t�Tng "%ng so vRi nghiên c>u v# 

qu�n th/ cá mSi th��ng tPi H%ng H*i [23]. �i#u "ó 
cho thWy, k!t qu* nghiên c>u này là hoàn toàn "áng 
tin c,y. 

3.5. C3.5. C3.5. C3.5. CWu trúc giRi tínhWu trúc giRi tínhWu trúc giRi tínhWu trúc giRi tính    
Trong tZng sS 6.683 mpu cá th/ "�'c thu th,p, 

trong "ó có 3.841 cá th/ cái và 2.563 cá th/ "Yc. TM 
"ó, tính toán "�'c t� l2 "Yc:cái c(a qu�n th/ cá mSi 
th��ng là 1:1,5. Nhìn chung, giRi cái trIi hTn giRi "Yc 
. h�u h!t các tháng trong n�m. Trong các tháng sinh 
s*n mPnh (tháng 5 và tháng 8), t� l2 "Yc cái là 1:1,13. 
Bi!n "Ing cWu trúc giRi tính c(a cá mSi th��ng . 
vùng bi/n v�nh BOc bI trong n�m 2015 — 2016 "�'c 
th/ hi2n . Hình 6.  

 
Hình Hình Hình Hình 6.6.6.6. C C C CWWWWu trúc giu trúc giu trúc giu trúc giRRRRi tính trong qui tính trong qui tính trong qui tính trong qu����n thn thn thn th//// cá m cá m cá m cá mSSSSi i i i 
th�th�th�th�����ng theo tháng trong n�m 2015ng theo tháng trong n�m 2015ng theo tháng trong n�m 2015ng theo tháng trong n�m 2015----2016 t2016 t2016 t2016 tPPPPi vùng i vùng i vùng i vùng 

bibibibi////n vn vn vn v����nh Bnh Bnh Bnh BOOOOc bc bc bc bIIII    
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T� l2 "Yc cái trong cWu trúc giRi tính c(a cá 
x�Tng th��ng là 1:1 [22][24]. Tùy theo loài và giai 
"oPn phát tri/n mà t� l2 này thay "Zi và thay "Zi mIt 
cách có quy lu,t [22]. Có th/ thWy, giRi cái chi!m t� l2 
trIi hTn giRi "Yc . h�u h!t các tháng trong n�m 
(Hình 6). �i#u này có th/ lý gi*i do cá mSi là loài 
sinh s*n quanh n�m, cùng vRi sY di c� c(a giRi cái 
vào g�n b� "j tr>ng khi thành thXc sinh dXc. Ngoài 
ra, mIt sS y!u tS khác csng dpn tRi giRi cái chi!m "a 
sS hTn giRi "Yc trong qu�n th/ nh� môi tr��ng thu,n 
l'i [17] hoic khi l�'ng th>c �n phong phú hTn [6]. 
So sánh vRi các k!t qu* nghiên c>u tPi v�nh Ba T� 
cho thWy t� l2 "Yc cái trong nghiên c>u này có sY 
t�Tng "%ng. T� l2 "Yc cái trong qu�n "àn cá mSi 
th��ng tPi v�nh Ba T� dao "Ing tM 1:4 [17] tRi 1:5 
[25]. Nh� v,y, k!t qu* nghiên c>u này là hoàn toàn 
"áng tin c,y. 

4. K�T LU N 
Chi#u dài bOt gip c(a cá mSi th��ng . vùng bi/n 

v�nh BOc bI dao "Ing trong kho*ng 76 — 305 mm. 
Chi#u dài trung bình bi!n "Ing trong kho*ng 161 — 
198mm. 

Cá mSi th��ng là loài sinh tr�.ng bWt "�ng. 
Ph�Tng trình t�Tng quan chi#u dài và khSi l�'ng c(a 
loài cái này có 
dPng ; giRi 

"Yc ; giRi cái 

; cá con 

. Có sY 

khác bi2t v# t�Tng quan sinh tr�.ng chi#u dài và 
khSi l�'ng giaa cá con và cá tr�.ng thành nh�ng 
không có sY khác bi2t giaa giRi "Yc và giRi cái.  

Mùa sinh s*n c(a cá mSi th��ng di�n ra quanh 
n�m, mPnh nhWt vào tháng 5 và 8. Chi#u dài l�n "�u 
sinh s*n là 198,01 mm "Si vRi cá cái và 160,026 mm 
"Si vRi cá "Yc. 

Cá cái có xu h�Rng trIi hTn cá "Yc vRi t� l2 "Yc 
cái c(a qu�n th/ là 1:1,53. CWu trúc giRi tính c(a cá 
mSi th��ng có sY bi!n "Ing theo tháng. Vào mùa 
sinh s*n, cá cái trIi hTn cá "Yc vRi t� l2 "Yc cái là 1: 
1,13. 
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REPRODUCTIVE BIOLOGY OF GREATER LIZARDFISH (REPRODUCTIVE BIOLOGY OF GREATER LIZARDFISH (REPRODUCTIVE BIOLOGY OF GREATER LIZARDFISH (REPRODUCTIVE BIOLOGY OF GREATER LIZARDFISH (Saurida tumbilSaurida tumbilSaurida tumbilSaurida tumbilBLOCH, 1795BLOCH, 1795BLOCH, 1795BLOCH, 1795) IN THE TONKIN ) IN THE TONKIN ) IN THE TONKIN ) IN THE TONKIN 

GULF DURING 2015 GULF DURING 2015 GULF DURING 2015 GULF DURING 2015 ———— 2016 PERIOD 2016 PERIOD 2016 PERIOD 2016 PERIOD    
Hoang Ngoc SonHoang Ngoc SonHoang Ngoc SonHoang Ngoc Son        

SummarySummarySummarySummary    
Biological characteristics of the Greaterlizardfish(Saurida tumbil Bloch, 1795) were analyzedusing data 
collected by “Vietnam - China Cooperation Survey Project for the Marine Fisheries Resources Assessment in 
the Common Fishing Zone in the Gulf of Tonkin” and “Comprehensive Survey of the Status and Variations of 
Marine Fisheries Resources in Vietnam” in 2015-2016 period. Biological samples were monthly and randomly 
collected from the catches of trawl fishery in key fishing ports from Hai Phong city and Thanh Hoa provice. 
There were a total of 6.683 individuals lizard fish collected in period 2015 — 2016. Resultsshowed that the folk 
length of fish varied in range 76-305 mm with the common size varied from 161 to 198 mm. The length- 
weight relationship in Lizard fish expressed as 

; ; 

; . The slope of the 
regression line suggested an allometric growth.The spawning season of Greater lizardfish extended from 
January to December, and got a peak in May and August. The estimated length at first maturity (Lm50) was 
160.03 mm mm for male and  198.01 mm for female. Sex ratios was not steady throughout the year, and the 
ratio of males to females were given  as 1:1.53 and 1:1.13 in non-spawning and spawning season, respectively. 
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: Saurida tumbil, Lizardfish, Tonkin gulf, length frequency, spawning season. 
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K+T QU6 NGHIÊN C'U S6N XU(T GI�NG BÀO NG- 
CHÍN Lf T/I B/CH LONG Vg, H6I PHÒNG 

(Haliotis diversicolor Reeve, 1846) 
LLLLPPPPi Duyi Duyi Duyi Duy Ph�Tng Ph�Tng Ph�Tng Ph�Tng1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Bào ng� chín lU là loài h*i s*n có giá tr� kinh t! cao, là "Si t�'ng có ti#m n�ng cho ngh# nuôi bi/n, h*i "*o. 
�/ phát tri/n ngh# nuôi "Si t�'ng này, vi2c nghiên c>u, >ng dXng k� thu,t trong thYc ti�n s*n xuWt là c�n 
thi!t. VRi lý do "ó, tM n�m 2012-2015 công ngh2 s*n xuWt giSng bào ng� chín lU "ã "�'c tri/n khai nghiên c>u 
hoàn thi2n. SY thành công v# ti!n bI k� thu,t "ã cho t� l2 sSng "àn bào ng� bS m[ nuôi vU "Pt >95%, t� l2 
thành thXc "Pt 63,33%. K!t qu* kích thích sinh s*n b`ng ph�Tng pháp phTi khô tPo dòng ch*y mPnh thu "�'c 
t� l2 bào ng� "j là 64,94% (. con cái) và 73,19% (. con "Yc). Qua 12 "'t cho "j thu "�'c 3.675.457 tr>ng, t� l2 
n. "Pt 91,07%; �Tng nuôi "!n giai "oPn bám Spat thu "�'c 436.820 Wu trùng, "Pt t� l2 sSng 13,05%. Sau 65 
ngày chuy/n giai "oPn bào ng� giSng cWp I thu "�'c 255.972 cá th/ vRi kích th�Rc 1,91 ± 0,55 mm, "Pt t� l2 
sSng 58,6%, chuy/n giai "oPn con giSng cWp II "Pt 201.962 cá th/, kích th�Rc trung bình "Pt ≥ 4,0 mm. Thành 
công trên "ã tPo "�'c "Si t�'ng nuôi mRi nh`m khai thác hi2u qu* ti#m n�ng di2n tích mit n�Rc ven bi/n và 
h*i "*o, góp ph�n "a dPng hóa "Si t�'ng nuôi bi/n, c*i thi2n sinh k!, nâng cao thu nh,p cho cIng "%ng c� 
dân h*i "*o. 
TTTTMMMM khóa: khóa: khóa: khóa: Bào ng� chín lU, Haliotis diversicolor, sinh s*n nhân tPo bào ng�.    

 
1. M� ��U13    
Loài bào ng� chín lU (Haliotis diversicolor 

Reeve, 1846) thuIc hK bào ng� (Haliotidae), bI chân 
bXng nguyên th(y (Archaeogastropoda), lRp chân 
bXng (Gastropoda). �ây là loài h*i s*n có giá tr� kinh 
t! cao phân bS t,p trung . vùng ven bi/n v�nh BOc 
bI, nTi có các rPn "á ng�m nh� Cô Tô, Quan LPn 
(Qu*ng Ninh), Cát Bà và BPch Long Vd (H*i 
Phòng)… 

Do nhu c�u tiêu thX csng nh� s>c ép khai thác 
trong nhang n�m g�n "ây, ngu%n l'i loài bào ng� 
chín lU phân bS ngoài tY nhiên . vùng bi/n Vi2t Nam 
ngày mIt suy gi*m. Nh`m hPn ch! sY phX thuIc 
ngu%n giSng và s*n l�'ng ngu%n l'i khai thác ngoài 
tY nhiên, trong th�i gian qua mIt sS nhà khoa hKc "ã 
tri/n khai các nghiên c>u v# "ic "i/m sinh hKc sinh 
s*n, k� thu,t s*n xuWt giSng và nuôi th�Tng phvm 
bào ng� [3, 4, 6, 7]. Các nghiên c>u này "ã thYc hi2n 
thành công vRi t� l2 bS m[ thành thXc sinh dXc "Pt 
55,5%; t� l2 thX tinh >65%, t� l2 tr>ng n. thành Wu 
trùng 60%,    t� l2 sSng c(a Wu trùng trôi nZi 
(Trochophore - Veliger) 80,6%, t� l2 sSng tM Wu trùng 
trôi nZi (Veliger) sang giai "oPn bám "áy 60,0%, t� l2 
sSng tM giai "oPn bám "áy lên con giSng kích th�Rc 4 
mm "Pt 4,0%. Nh`m Zn "�nh k� thu,t, thúc "vy hTn 
naa ngh# nuôi "Si t�'ng này . quy mô "Pi trà n�m 
2012 - 2016, Vi2n Nghiên c>u H*i s*n "ã tri/n khai 
dY án “Hoàn thi2n quy trình công ngh2 và xây dYng 
                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản 

mô hình trình di�n, s*n xuWt cung cWp giSng bào ng� 
tPi BPch Long Vd”. Bài báo này trình bày k!t qu* 
nghiên c>u "/ hoàn thi2n công ngh2 và k!t qu* s*n 
xuWt con giSng trong quá trình tri/n khai dY án. 

2. PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. Th2.1. Th2.1. Th2.1. Th����i gian và "i gian và "i gian và "i gian và "����a "ia "ia "ia "i////m nghiên cm nghiên cm nghiên cm nghiên c>>>>uuuu    
Nghiên c>u "�'c thYc hi2n trong kho*ng th�i 

gian tM tháng 7/2012 "!n tháng 7/2014 tPi Trung tâm 
GiSng bào ng� BPch Long Vd ("*o BPch Long Vd, H*i 
Phòng). 

2.2. V2.2. V2.2. V2.2. V,,,,t lit lit lit li2222u nghiên cu nghiên cu nghiên cu nghiên c>>>>uuuu    
- Nghiên c>u sk dXng 1.220 cá th/ bào ng� bS 

m[ (276 con "Yc và 944 con cái) kích th�Rc 5,0- 7,0 
cm/cá th/, khSi l�'ng 40-70 g/cá th/, tuZi 2+, khoe 
mPnh không d� hình hoic tZn th�Tng . ph�n m#m. 

- Ngu%n n�Rc bi/n sk dXng "�'c bTm trYc ti!p 
tM bi/n lên. Tr�Rc khi sk dXng trong quá trình s*n 
xuWt, n�Rc "�'c lKc qua h2 thSng lKc thô và lKc tinh. 

- CT s. s*n xuWt bao g%m: H2 thSng cWp, thoát 
n�Rc, b/ �Tng nuôi, h2 thSng "i2n, sXc khí phXc vX 
trong s*n xuWt "�'c "�u t� xây mRi có trX s. tPi "*o 
BPch Long Vd. 

2.3. Ph�Tng pháp nghiên c2.3. Ph�Tng pháp nghiên c2.3. Ph�Tng pháp nghiên c2.3. Ph�Tng pháp nghiên c>>>>uuuu    
• LYa chKn bào ng� bS m[ kích thích sinh s*n: 

LYa chKn các cá th/ khoe mPnh, hoPt "Ing nhanh, 
màu sOc t�Ti sáng, không vw vo hoic tZn th�Tng . 
ph�n m#m. Tuy!n sinh dXc phát tri/n . giai "oPn III 
(giai "oPn chín mu%i sinh dXc), màu sOc tuy!n sinh 
dXc c(a cá th/ cái có màu xanh n�Rc bi/n (xanh 
",m), cá th/ "Yc có màu vàng kem. 
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• Ph�Tng pháp kích thích sinh s*n: Áp dXng 
ph�Tng pháp phTi khô, tPo dòng ch*y mPnh: bào ng� 
bS m[ "�'c bKc trong mIt lRp gPc thWm n�Rc bi/n, 
"it ngka trên khay phTi trong bóng râm kho*ng 30 - 
40 phút, sau "ó "�'c chuy/n vào b/ "j có môi tr��ng 
n�Rc "ã qua xk lý (n�Rc bi/n lKc sPch có "I min 30-
34‰, pH 7,5 - 8,5, nhi2t "I 27-29oC), sXc khí và tPo 
dòng ch*y tu�n hoàn mPnh "/ kích thích bào ng� 
phóng tinh và tr>ng. 

• K� thu,t �Tng nuôi Wu trùng, con giSng: Sau 
khi "j, bào ng� bS m[ "�'c tách ra khoi b/ "j, ti!n 
hành thu, lKc và rka tr>ng b`ng n�Rc bi/n sPch ("ã 
"�'c xk lý b`ng clo). Tr>ng "�'c chuy/n sang b/ Wp 
vRi m,t "I Wp tM 300 - 400 tr>ng/lít. Trong th�i gian 
Wp, b/ "�'c ",y bPt kín và sXc khí nh[, thay n�Rc 
100%/ngày. B/ Wp hình vuông, kích th�Rc 1,0 x 1,0 x 
1,2 m, trong quá trình Wp, mIt sS y!u tS môi tr��ng 
"�'c duy trì Zn "�nh ("I muSi 30-34‰; pH 7,5 - 8,5, 
nhi2t "I 27-29oC), sXc khí và tPo dòng ch*y tu�n 
hoàn "/ tr>ng không b� lOng "áy. 

- Theo dõi quá trình phát tri/n phôi và th�i gian 
bi!n thái c(a Wu trùng qua các giai "oPn. ChXp hình 
các giai "oPn phát tri/n và "o kích th�Rc trên kính 
hi/n vi vRi "I phóng "Pi 100-400 l�n. ��nh l�'ng Wu 
trùng b`ng ph�Tng pháp th/ tích. 

- �Tng nuôi Wu trùng bám trên giá bám dPng 
sóng có các loài t*o "áy (Navicula sp., Nitzschia sp.) 
làm th>c �n. Các tWm giá bám có di2n tích 50 x 38 cm 
"�'c treo trong b/ xi m�ng có th/ tích 4 — 6 m3/b/, 
n�Rc bi/n "�'c lKc sPch ch*y tu�n hoàn vRi tSc "I 
10-15 lít/phút. Duy trì nhi2t "I n�Rc trong b/ �Tng 
nuôi tM 27-31oC, "I min 29-34‰, pH 7,5 - 8,5, ôxy hòa 
tan "Pt >5mg/lít. Khi bào ng� chuy/n sang giai "oPn 
con giSng cWp 1 (kích th�Rc 1,0 - 2,0 mm), kho*ng 60 
ngày tuZi) bZ sung thêm rong xay và  th>c �n tZng 
h'p. M,t "I 200 - 300 con/tWm v,t bám. 

• Thu th,p, phân tích và xk lý sS li2u 
- KhSi l�'ng bào ng� "�'c xác "�nh b`ng cân 

"i2n tk SHIMADZU AW 220 (LabCommerce Inc, 
USA) có "I chính xác 0,01 g. 

- Chi#u dài vo bào ng� "�'c xác "�nh b`ng th�Rc 
k[p panme "I chính xác 0,01 mm.  

- Tính tSc "I t�ng tr�.ng ngày: 

 DGRSL =  

Trong "ó: DGRSL là tSc "I t�ng tr�.ng ngày theo 
chi#u dài vo (µm/ngày); L0 là chi#u dài ban "�u 
(mm); Lt là chi#u dài tPi th�i "i/m "o (mm); T là 
kho*ng th�i gian tính tM lúc ban "�u tRi th�i "i/m "o 

(ngày). 

+ Tính tSc "I t�ng tr�.ng ngày theo khSi l�'ng: 

DGRW =  

Trong "ó: DGRW là tSc "I t�ng tr�.ng ngày theo 
khSi l�'ng (mg/ngày); W0 là khSi l�'ng cT th/ bào 
ng� ban "�u (g); Wt là khSi l�'ng cT th/ bào ng� tPi 
th�i "i/m "o (g); T là kho*ng th�i gian tính tM lúc 
ban "�u tRi th�i "i/m "o (ngày). 

- T� l2 sSng "�'c tính theo công th>c: 

 SR =  

Trong "ó: SR là t� l2 sSng (%); S0 là sS l�'ng bào 
ng� ban "�u; St là sS l�'ng bào ng� tPi th�i "i/m t. 

-  Xác "�nh giRi tính "Yc, cái thông qua gi*i phpu 
và quan sát hình thái trên kính hi/n vi vRi "I phóng 
"Pi 100- 400 l�n. 

- Mùa vX sinh s*n "�'c xác "�nh theo ph�Tng 
pháp c(a King (2001), là th�i "i/m mà t� l2 cá th/ có 
tinh sào và bu%ng tr>ng . giai "oPn thành thXc (giai 
"oPn III) cao nhWt.  

- Theo dõi th�i gian bi!n thái c(a Wu trùng "�'c 
tính tPi th�i "i/m có 50% tZng sS Wu trùng chuy/n 
sang giai "oPn k! ti!p. ��nh l�'ng tr>ng và Wu trùng 
theo ph�Tng pháp tính th/ tích. 

----    SS li2u "�'c xk lý b`ng ph�n m#m Microsoft 
Excel 2010. SS li2u "�'c trình bày d�Ri dPng trung 
bình ± "I l2ch chuvn (mean ± SD). 

3. K�T QU� VÀ TH�O LU N 

3.1. M3.1. M3.1. M3.1. MIIIIt st st st sSSSS thông s thông s thông s thông sSSSS môi tr� môi tr� môi tr� môi tr�����ng nuôing nuôing nuôing nuôi    

Qua quá trình s*n xuWt giSng, mIt sS thông sS 
môi tr��ng nuôi "�'c phân tích và th/ hi2n tPi hình 
1. Nhi2t "I có sY bi!n "Ing thWp d�n tM tháng 11 "!n 
tháng 4 n�m sau (thWp nhWt tM tháng 1-3) và bi!n 
"Ing . ng�wng nhi2t "I cao trong kho*ng th�i gian 
tM tháng 6-9 trong n�m. �I min môi tr��ng nuôi 
luôn Zn "�nh . ng�wng tM 30,04 ± 0,03‰ "!n 31,79 ± 
0,02‰. N%ng "I ôxy hòa tan (DO) "Pt . ng�wng cao, 
trung bình trên 6,26 mg/l. �I pH trung bình dao 
"Ing 7,50 - 8,07. Hàm l�'ng N-NO3

-, N-NH4
+, P-PO4

3- 
"#u trong ng�wng an toàn (thWp hTn GHCP theo 
QCVN 10:2008). Qua "ó có th/ thWy, mIt sS thông sS 
môi tr��ng cT b*n trong các b/ nuôi n`m trong 
ng�wng an toàn cho sY t�ng tr�.ng và phát tri/n c(a 
"àn bào ng�. 
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Hình Hình Hình Hình 1111. Bi. Bi. Bi. Bi!!!!n "n "n "n "IIIIng mng mng mng mIIIIt st st st sSSSS y y y y!!!!u tu tu tu tSSSS môi tr� môi tr� môi tr� môi tr�����ng trong môi tr�ng trong môi tr�ng trong môi tr�ng trong môi tr�����ng nuôing nuôing nuôing nuôi    

Qua theo dõi bi!n "Ing mIt sS thông sS môi 
tr��ng, sY t�ng tr�.ng, phát tri/n c(a bào ng� bS m[ 
và "àn bào ng� giSng, "ã xác "�nh "�'c mIt sS 

ng�wng thông sS môi tr��ng và "i#u ki2n nuôi tSi �u 
cho giai "oPn nuôi vU "àn bào ng� bS m[ và con 
giSng (b*ng 1). 

BBBB****ng ng ng ng 1111. Các "i. Các "i. Các "i. Các "i####u kiu kiu kiu ki2222n tn tn tn tSSSSi �u trong giai "oi �u trong giai "oi �u trong giai "oi �u trong giai "oPPPPn nuôi vn nuôi vn nuôi vn nuôi vUUUU bào ng� b bào ng� b bào ng� b bào ng� bSSSS m m m m[[[[ và "àn bào ng� gi và "àn bào ng� gi và "àn bào ng� gi và "àn bào ng� giSSSSngngngng    
ChChChCh���� tiêu tiêu tiêu tiêu    MMMM>>>>c chc chc chc ch���� tiêu tiêu tiêu tiêu    Chú thíchChú thíchChú thíchChú thích    

Nhi2t "I n�Rc 18 -24oC     
�I min 28-34‰  
�I pH 7,5-8,4  
N-NO3

- ≤50 µg/lít  
N-NH4

+ ≤50 µg/lít  
P-PO4

3- ≤50 µg/lít  
Th>c �n 12-14% khSi l�'ng cT th/ Rong t�Ti (Gracilaria, Sargassum..,) 
SXc khí 24/24h SXc khí mPnh, li2n tXc 

Ôxy hòa tan >5mg/lít  
L�u l�'ng n�Rc ≥ 15lít/phút L�u tSc n�Rc 0,5 -1,0m/giây 

3.2. K3.2. K3.2. K3.2. K!!!!t qut qut qut qu**** nuôi v nuôi v nuôi v nuôi vUUUU thành th thành th thành th thành thXXXXc bào ng� bc bào ng� bc bào ng� bc bào ng� bSSSS m m m m[[[[    
K!t qu* trong 02 "'t nuôi vU "ã thu gom và thu�n 

hóa thành công 1.647 cá th/ bào ng� bS m[ ("Pt t� l2 
sSng >95%), trong "ó sS cá th/ "Yc thành thXc là 377 

cá th/ ("Pt t� l2 64,58%) và sS cá th/ cái thành thXc là 
666 cá th/ ("Pt t� l2 62,57%). Tính chung cho toàn 
"àn qua các "'t nuôi vU "Pt 63,33% (b*ng 2).  

BBBB****ng 2. ng 2. ng 2. ng 2. KKKK!!!!t qut qut qut qu**** nuôi v nuôi v nuôi v nuôi vUUUU thành th thành th thành th thành thXXXXc bào ng� bc bào ng� bc bào ng� bc bào ng� bSSSS m m m m[[[[ trong b trong b trong b trong b//// xi m�ng xi m�ng xi m�ng xi m�ng    

 
T� l2 thành thXc giaa bào ng� "Yc và bào ng� 

cái csng có sY khác bi2t. Trong môi tr��ng nuôi vU 
nhân tPo, các cá th/ bào ng� "Yc có xu h�Rng thành 
thXc cao hTn so vRi bào ng� cái. K!t qu* nghiên c>u 
này csng cho thWy, bào ng� nuôi trong b/ xi m�ng có 
kh* n�ng phát dXc quanh n�m, trong "ó mùa vX sinh 
s*n chính tM tháng  7— 10 âm l�ch. Qua "ó có th/ thWy 

sY thành công trong vi2c thu�n hóa và nuôi vU thành 
thXc "àn bào ng� bS m[ trong "i#u ki2n l�u gia nhân 
tPo trên b/ xi m�ng, "ây là ti#n "# cho các khâu k� 
thu,t ti!p theo trong vi2c s*n xuWt và cung cWp giSng 
bào ng� chín lU cho nhu c�u nuôi trong n�Rc, qua "ó 
hPn ch! "�'c sY l2 thuIc vào con giSng tY nhiên và 
ngoPi nh,p. 
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Hình 2. BHình 2. BHình 2. BHình 2. B//// nuôi v nuôi v nuôi v nuôi vUUUU bào ng� b bào ng� b bào ng� b bào ng� bSSSS m m m m[[[[ (A), bào ng� b (A), bào ng� b (A), bào ng� b (A), bào ng� bSSSS m m m m[[[[ trên giá bám (B). trên giá bám (B). trên giá bám (B). trên giá bám (B).    

3.3. K3.3. K3.3. K3.3. K!!!!t qut qut qut qu**** kích thích bào ng� phóng tinh, kích thích bào ng� phóng tinh, kích thích bào ng� phóng tinh, kích thích bào ng� phóng tinh, " " " "jjjj    
trtrtrtr>>>>ngngngng    

Trong nghiên c>u thYc nghi2m này có tZng sS 
1.220 cá th/ bào ng� bS m[ (276 con "Yc và 944 con 

cái) "�'c sk dXng qua 12 "'t kích thích sinh s*n (tM 
ngày 18/7 - 05/8/2013). Vi2c kích thích sinh s*n "�'c 
thYc hi2n b`ng ph�Tng pháp phTi khô và tPo dòng 
ch*y mPnh. 

Các "'t kích thích "ã cho t� l2 "j dao "Ing tM 
63,64 - 78,21% . con "Yc và 56,96 - 67,97% . con cái, 
trung bình chung là 73,19% . con "Yc và 64,94% . con 
cái. Qua "ó có th/ thWy "àn bào ng� "�'c nuôi vU 
trong b/ có t� l2 "j t�Tng "Si cao. 

TZng l�'ng tr>ng thu "�'c qua 12 "'t kích thích 
"Pt kho*ng 3,675 tri2u tr>ng phân cOt . giai "oPn 1. 

SS l�'ng tr>ng thu "�'c tPi các "'t cho "j là không 
"%ng "#u. SS tr>ng thu "�'c nhi#u nhWt là kho*ng 
1,167 tri2u tr>ng . "'t "j th> 8 (ngày 27/7/2013) 
chi!m 44,8% tZng l�'ng tr>ng thu "�'c. SS tr>ng thu 
"�'c ít nhWt . "'t "j th> 3 (ngày 20/7/2013) là 
kho*ng 71,9 nghìn tr>ng (b*ng 3). 

BBBB****ng 3ng 3ng 3ng 3. L�. L�. L�. L�''''ng trng trng trng tr>>>>ng bào ng� thu "�ng bào ng� thu "�ng bào ng� thu "�ng bào ng� thu "�''''c qua các "c qua các "c qua các "c qua các "''''t kích thích sinh st kích thích sinh st kích thích sinh st kích thích sinh s****nnnn    

 
� mIt sS loài bào ng� nhi2t "Ri (nh� loài 

Haliotis rubra,    H. asinina, H. roei) vi2c tác "Ing k� 
thu,t c(a con ng��i giúp chúng phóng tinh và "j 
tr>ng d��ng nh� không "òi hoi k� thu,t ph>c tPp 
nhi#u, b.i vì mIt sS loài phân bS . vùng bi/n nhi2t 
"Ri có kh* n�ng sinh s*n quanh n�m [1]. Tuy nhiên, 
"Si vRi các loài phân bS . vùng bi/n ôn "Ri, cX th/ là 
loài bào ng� chín lU (H. diversicolor) lPi có "ic "i/m 
sinh s*n theo mùa. Vì v,y, vi2c "i#u khi/n, ch( "Ing 
"�'c th�i "i/m sinh s*n là mIt b�Rc k� thu,t quan 
trKng trong quy trình k� thu,t s*n xuWt. Vi2c kích 
thích, ch( "Ing "�'c th�i "i/m sinh s*n giúp làm 
t�ng t� l2 tr>ng thX tinh nhi#u hTn vRi sinh s*n tY 
nhiên (sinh s*n tY phát) tM "ó t�ng hi2u qu* kinh t! 
trong s*n xuWt.  

3.4. K3.4. K3.4. K3.4. K!!!!t qut qut qut qu****    WWWWp trp trp trp tr>>>>ng và �Tng nuôi ng và �Tng nuôi ng và �Tng nuôi ng và �Tng nuôi WWWWu trùng trôi u trùng trôi u trùng trôi u trùng trôi 
nnnnZZZZiiii    

Sau khi bào ng� "j, tr>ng "�'c thu, xk lý và 
chuy/n sang b/ Wp. Trong quá trình Wp, ti!n hành thu 
mpu tr>ng "�nh kq và quan sát trên kính hi/n vi "i2n 
tk "/ theo dõi sY phát tri/n c(a phôi và Wu trùng. K!t 
qu* quan sát cho thWy: tr>ng sau khi thX tinh 45 phút 
xuWt hi2n cYc c�u cWp 1 và cYc c�u cWp 2 (tr>ng bOt 
"�u phân cOt). SY phân cOt t! bào tr>ng c(a bào ng� 
hoàn toàn không b`ng nhau và theo ki/u xoOn Sc. 
Sau 29 - 31 gi�, . "i#u ki2n nhi2t "I môi tr��ng n�Rc 
là 22 — 25oC, "I min 30 - 32‰, pH 7,5 - 8,0, DO 7,2 - 
7,5 mg/lít, Wu trùng di2n bàn bi!n thái chuy/n sang 
giai "oPn Wu th/ bám (Spat) có kích th�Rc 200 - 250 
µm. 

(B) 
 (A) 
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Hình Hình Hình Hình 3333. Thu tr. Thu tr. Thu tr. Thu tr>>>>ng và hng và hng và hng và h2222 th th th thSSSSng bng bng bng b////    WWWWp p p p WWWWu trùngu trùngu trùngu trùng    

Tr>ng phân cOt liên tXc nhi#u l�n cho phôi tang, 
phôi nang, phôi v�, Wu trùng bánh xe Trochophore 
(kho*ng 8 - 11 gi�), Wu trùng di2n bàn Veliger (kho*ng 
24 - 27 gi�) chúng bTi lIi nh� "da bTi (hình 4). K!t thúc 

giai "oPn Wu trùng trôi nZi, Wu trùng có xu h�Rng di 
chuy/n xuSng "áy, Wu trùng hình thành chân bTi và 
sSng bám (th�i gian kho*ng 29 - 31 gi�). 

 
Tr>ng phân cOt l�n 1 Tr>ng phân cOt l�n 2 Giai "oPn phôi v�  

 
¬u trùng bánh xe  ¬u trùng ti#n di2n bàn ¬u trùng Veliger 

Hình Hình Hình Hình 4444. Các giai "o. Các giai "o. Các giai "o. Các giai "oPPPPn phát trin phát trin phát trin phát tri////n phôi và n phôi và n phôi và n phôi và WWWWu trùng bào ng�u trùng bào ng�u trùng bào ng�u trùng bào ng�    
K!t qu* kích thích sinh s*n và Wp n. giai "oPn Wu 

trùng trôi nZi qua các "'t cho "j "�'c trình bày . 
hình 6. SS Wu trùng bánh xe (Trochophore) thu "�'c 
qua các "'t Wp n. dao "Ing 79.506 - 1.077.619 Wu 
trùng, tZng cIng thu "�'c trên 3,347 tri2u Wu trùng. 
T� l2 n. dao "Ing tM 80,32% "!n 94,65% và tính 
chung cho c* 12 "'t Wp n. là 91,07%. Qua "ó có th/ 
thWy t� l2 n. c(a Wu trùng bào ng� qua các "'t Wp n. 
là t�Tng "Si cao. 

 
Hình Hình Hình Hình 5555. T. T. T. T���� l l l l2222 tr tr tr tr>>>>ng nng nng nng n.... qua các " qua các " qua các " qua các "''''t �Tng t �Tng t �Tng t �Tng WWWWpppp    

� giai "oPn Wu trùng Trochophore và Veliger, Wu 
trùng dinh d�wng ch( y!u dYa vào noãn hoàng. �ic 
"i/m c(a Wu trùng giai "oPn này là vùng "�nh "�u 
d[t, vành tiêm mao phát tri/n dài và hình thành vo 
trong suSt. Khi Wu trùng bOt "�u bi!n thái chuy/n 

sang Wu th/ bám xuSng sSng "áy, c�n cung cWp th>c 
�n là các loPi t*o "áy Navicula sp, Nitzschia sp. vRi 
m,t "I kho*ng 3.000 - 5.000 t! bào/cm2, "ây là 
ngu%n th>c �n quan trKng nhWt cho Wu trùng phát 
tri/n tM giai "oPn sSng bò "!n khi "Pt kích cw 0,4-1 
mm. 

3.5. K3.5. K3.5. K3.5. K!!!!t qut qut qut qu**** �Tng nuôi  �Tng nuôi  �Tng nuôi  �Tng nuôi WWWWu trùng bám, bào ng� u trùng bám, bào ng� u trùng bám, bào ng� u trùng bám, bào ng� 
gigigigiSSSSngngngng    

K!t qu* ki/m tra, theo dõi t� l2 sSng và tSc "I 
t�ng tr�.ng bào ng� giSng "�'c quan sát "�nh kq 
qua kính hi/n vi "i2n tk cho thWy tSc "I phát tri/n . 
giai "oPn này rWt nhanh. Sau 20 ngày tuZi, bào ng� 
giSng "Pt kích th�Rc 1 mm, khi "Pt kích th�Rc 
kho*ng 2 mm thì xuWt hi2n 1 lU th., "Pt 3,2 mm xuWt 
hi2n 5 lU th. và "Pt kích th�Rc 3,5 mm xuWt hi2n 6 lU 
th. (hình 6). 

Chuy/n sang giai "oPn bào ng� giSng cWp 1 
(kích th�Rc 1,0 - 2,0 mm), giai "oPn này Wu trùng 
bám ti!p tXc �n t*o bám trên các tWm giá th/, ngoài 
ra chúng còn có th/ �n thêm rong t�Ti b�m nho 
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(rong câu Gracilaria sp. hoic rong mT Sargassum 
sp.) và th>c �n tZng h'p cho "!n khi chuy/n giai 

"oPn giSng cWp 2 (kích th�Rc ≥ 4 mm).

 
9 ngày tuZi 12 ngày tuZi 20 ngày tuZi (1mm) 

 
Con non 1 lU (2mm) Con non 2 lU (2,5 mm) Con non 3 lU (2,8 mm) 

 
Con non 4 lU (3mm) Con non 5 lU (3,2 mm) Con non 6 lU (3,5 mm) 

 
Con non 6 lU (3,5 mm) Con non (>3,5 mm) B/ nuôi bào ng� giSng 

Hình Hình Hình Hình 6666. M. M. M. MIIIIt st st st sSSSS giai "o giai "o giai "o giai "oPPPPn phát trin phát trin phát trin phát tri////n cn cn cn c((((a bào ng� gia bào ng� gia bào ng� gia bào ng� giSSSSngngngng    
K!t qu* �Tng nuôi bào ng� tM giai "oPn Wu trùng 

trôi nZi (Trochophore) "!n con giSng cWp II trong 
kho*ng th�i gian g�n 100 ngày (tM 18/7 - 
28/10/2013) thu "�'c 201.962 cá th/ (b*ng 4) [6] 
trong quá trình sinh s*n nhân tPo thu "�'c 25.000 
bào ng� giSng, kích th�Rc >4 mm, "Pt t� l2 sSng 
>7%). B*ng 4 cho thWy, t� l2 sSng c(a bào ng� gi*m 
d�n tM giai "oPn Wu trùng trôi nZi "!n con giSng cWp 

II. Trong "ó, t� l2 sSng tM giai "oPn Wu trùng trôi nZi 
chuy/n giai "oPn bám "áy có t� l2 sSng thWp nhWt 
(13,05%), tRi giai "oPn bám "áy chuy/n sang giai 
"oPn con giSng cWp I và cWp II t� l2 sSng cao hTn và 
Zn "�nh . m>c xWp x� 58 và 79%. Xét trong c* giai 
"oPn tM Wu trùng trôi nZi (Trochophore) "!n con 
giSng cWp II (≥ 4 mm) t� l2 sSng "Pt 6,03%. 

BBBB****ng 4. Bing 4. Bing 4. Bing 4. Bi!!!!n "n "n "n "IIIIng tng tng tng t���� l l l l2222 s s s sSSSSng cng cng cng c((((a a a a WWWWu trùng và bào ng� giu trùng và bào ng� giu trùng và bào ng� giu trùng và bào ng� giSSSSng trong thng trong thng trong thng trong th����i gian �Tng nuôii gian �Tng nuôii gian �Tng nuôii gian �Tng nuôi    
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Theo dõi tSc "I t�ng tr�.ng c(a bào ng� tM giai 
"oPn Wu trùng trôi nZi "!n con giSng cWp II cho thWy: 
trong kho*ng th�i gian 72 ngày �Tng nuôi, bào ng� 
giSng "Pt kích th�Rc trung bình kho*ng 4,07 mm, tSc 
"I t�ng tr�.ng bình quân "Pt >1 mm/tháng (hình 7). 
Tuy nhiên, tSc "I t�ng tr�.ng có sY bi!n "Ing không 
"%ng "#u. �i#u này có th/ lý gi*i là do "ây là sS li2u 
thSng kê c(a tZng các "'t sinh s*n (tM 18/7- 
5/8/2013) và sY cPnh tranh th>c �n dpn tRi sY phân 
nhóm kích th�Rc trong qu�n "àn [4].   

 
Hình Hình Hình Hình 7777. T. T. T. TSSSSc "c "c "c "IIII t�ng tr� t�ng tr� t�ng tr� t�ng tr�....ng cng cng cng c((((a bào ng� gia bào ng� gia bào ng� gia bào ng� giSSSSngngngng    

3.6. Th3.6. Th3.6. Th3.6. Th****o luo luo luo lu,,,,nnnn    

Sau 2 n�m tri/n khai các nghiên c>u thYc 
nghi2m v# k� thu,t s*n xuWt giSng nhân tPo loài bào 
ng� chín lU, qua "ó "ã xác "�nh "�'c ng�wng mIt sS 
thông sS môi tr��ng và "i#u ki2n nuôi tSi �u cho giai 
"oPn nuôi vU "àn bào ng� bS m[ và con giSng. T� 
l2 thành thXc "àn bào ng� bS m[ trung bình "Pt 
63,57%. Các cá th/ thành thXc sinh dXc "�'c "�a vào 
kích thích sinh s*n cho t� l2 "j dao "Ing 63,64 - 
78,21% . con "Yc và 56,96 - 67,97% . con cái, trung 
bình chung là 73,19% . con "Yc và 64,94% . con cái. 
Tr>ng sau khi "j "�'c xk lý Wp. SS Wu trùng bánh xe 
(Trochophore) thu "�'c qua các "'t Wp n. dao "Ing 
79.506 - 1.077.619 Wu trùng, tZng cIng thu "�'c trên 
3,347 tri2u Wu trùng. T� l2 n. dao "Ing tM 80,32% "!n 
94,65% và tính chung cho c* 12 "'t Wp n. là 91,07%. 
K!t qu* �Tng nuôi bào ng� tM giai "oPn Wu trùng trôi 
nZi (Trochophore) "!n con giSng cWp II thu "�'c 
trên 201 nghìn con giSng khoe mPnh có kích th�Rc 
trung bình 4,07 mm, "Pt t� l2 sSng trung bình 6,03%. 
Qua quá trình nghiên c>u hoàn thi2n, "ã xác "�nh 
"�'c ph�Tng pháp kích thích sinh s*n hi2u qu* nhWt 
là phTi khô và tPo dòng ch*y mPnh (100% cá th/ "Yc 
phóng tinh, 72,2% cá th/ cái phóng tr>ng); m,t "I 
�Tng Wu trùng là 2-5 Wu trùng/cm2 tWm t*o bám; m,t 

"I �Tng con non; kích th�Rc 4-10 mm là 350-700 
con/l%ng 0,2-0,4 m3. K!t qu* nghiên c>u "ã xây dYng 
thành công quy trình công ngh2 sinh s*n nhân tPo 
giSng bào ng� chín lU . quy mô s*n xuWt > 20 vPn 
con giSng kích th�Rc trung bình 4,07 mm vRi t� l2 
sSng trên 6,03%. Quy trình công ngh2 có tính Zn "�nh 
và có b�Rc ti!n cao hTn v# sS l�'ng con giSng và t� 
l2 sSng so vRi các công trình nghiên c>u tr�Rc "ây.  

4. K�T LU N 

K!t qu* nghiên c>u cho thWy, k� thu,t s*n xuWt 
giSng loài bào ng� chín lU "ã "Pt b�Rc ti!n mRi . quy 
mô s*n xuWt "Pi trà vRi các thông sS v# t� l2 thành 
thXc sinh dXc cao nhWt "Pt 63,33%, t� l2 "j "Pt 73,19% 
. con "Yc và 64,94% . con cái, t� l2 n. "Pt 91,07%, t� 
l2 sSng "!n con giSng cWp II (≥ 4 mm) "Pt 6,03%.  
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REPRODUCTIONREPRODUCTIONREPRODUCTIONREPRODUCTION OF MANY OF MANY OF MANY OF MANY----COLORED ABALONE COLORED ABALONE COLORED ABALONE COLORED ABALONE     
((((Haliotis diversicolor Haliotis diversicolor Haliotis diversicolor Haliotis diversicolor Reeve, 1846) IN BACH LONG VI ISLAND, HAI PHONGReeve, 1846) IN BACH LONG VI ISLAND, HAI PHONGReeve, 1846) IN BACH LONG VI ISLAND, HAI PHONGReeve, 1846) IN BACH LONG VI ISLAND, HAI PHONG 

Lai Duy PhuongLai Duy PhuongLai Duy PhuongLai Duy Phuong    
SummarySummarySummarySummary    

Many-colored abalone (Haliotis diversicolor) which facilitates economic benefit is a potential species for 
marine growth-out systems. Research in artificial seed production and applying this technique to mass 
production is necessary to develop abalone culture in Vietnam. Since 2012, the rearing abalone system has 
been completed. The success in technology improvement resulted in a high survival rate of abalone’s brood-
stock (>95%), the maturation rate was 63.33%. By using stimulative method as exposing abalone to the sun 
and then added to strong currents in breeding tanks, the brood-stock of abalone could mature well with the 
spawning rate of  64.94% and 73.19% for female and male, respectively. After 12 spawning times, were 
collected 3,675,475 eggs with the hatching rate of 91.07%. At Spat stage, 436,820 larvae were collected with 
the survival rate of 13.05%. After 65 days, these larvae transferred into juvenile stage (255,972 individual) with 
the average shell’s length ranging 1.91±0.55 mm, survival rate of 7.65%. 201,962 individuals transferred into 
the next stage with the average shell’s length >4 mm. The success in raising abalone in Bach Long Vi Island 
demonstrates that this potential species will become a new farmed species in the coastal areas in order to 
conserve biodiversity and enhance livelihoods for the coastal communities. 
Key words:Key words:Key words:Key words: Abalone, Haliotis diversicolor, reproduction. 
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NGHIÊN C'U TH!M DÒ KH6 N!NG SINH S6N NHÂN 
T/O NGAO Ô VUÔNG (Periglypta puerpera, 

Linnaeus1771) 
NguyNguyNguyNguy����n Xuân Sinn Xuân Sinn Xuân Sinn Xuân Sinhhhh1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n Quang Hùngn Quang Hùngn Quang Hùngn Quang Hùng1111, �, �, �, �iiiing Minh Dng Minh Dng Minh Dng Minh Dsngsngsngsng1111, Ph, Ph, Ph, PhPPPPm Thành Côngm Thành Côngm Thành Côngm Thành Công1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Ngao ô vuông (Periglypta puerpera) bS m[ "�'c thu gom tM tY nhiên, chKn lYa nhang cá th/ "ã thành thXc 
"/  thk nghi2m sinh s*n nhân tPo tPi Cát Bà-H*i Phòng. Sk dXng các ph�Tng pháp kích thích sinh s*n: sSc 
nhi2t,  ánh sáng, hóa chWt… K!t qu* nghiên c>u cho thWy, kích thích sinh s*n ngao ô vuông b`ng ph�Tng 
pháp sSc nhi2t cho hi2u qu* tSi �u nhWt, t� l2 thX tinh 76,3%, t� l2 n. 92%. � nhi2t "I 28-300C, "I min 30‰, 
th�i gian phát tri/n tM giai "oPn tr>ng bOt "�u thX tinh "!n giai "oPn Wu trùng Trochophore sau kho*ng 10-12 
h, phát tri/n sang giai "oPn Wu trùng cha D sau kho*ng 20-24h, chuy/n sang giai "oPn Wu trùng "�nh vo sau 
12-15 ngày �Tng. Sau 20-22 ngày tuZi Wu trùng chuy/n sang giai "oPn sSng "áy và phát tri/n thành ngao 
giSng (1-3 mm) sau kho*ng 60-70 ngày. Th>c �n cho Wu trùng là các loài t*o:N. ocullata, I. galbana, 
Chroomonas sp, C. calcitran, T. chuii, Dunnaliella sp. T� l2 sSng c(a Wu trùng ngao ô vuông tM giai "oPn 
Trochophore "!n giai "oPn sSng "áy "Pt 57,7% và "!n giai "oPn ngao giSng "Pt 2,3%.   
TTTTMMMM khoá:  khoá:  khoá:  khoá: ¬u trùng, ngao ô vuông, sinh s*n, thX tinh. 

 

1. M� ��U14141414    

Ngao ô vuông (Periglypta puerpera Linnaeus, 
1771) là loài "Ing v,t thân m#m hai m*nh vo có giá 
tr� kinh t! cao, giá th�Tng phvm trung bình kho*ng 
120.000-150.000 "%ng/kg. Trên th! giRi, ngao ô 
vuông phân bS . vùng bi/n Wm ¬n ÐI - Thái Bình 
D�Tng. � Vi2t Nam, ngao phân bS . các vùng bi/n 
Qu*ng Ninh-H*i Phòng, �à N¡ng, Phú Yên-Khánh 
Hòa, Phú QuSc-Kiên Giang [1]. Ngao ô vuông 
th��ng sSng . vùng trung tri#u, hP tri#u cho tRi "I 
sâu 20 m n�Rc, các vùng bi/n có "áy cát-bùn, vXn san 
hô. Th>c �n c(a chúng là vi khuvn, các loài t*o, mùn 
bã hau cT, các chWt lT lkng trong n�Rc. Các nghiên 
c>u v# ngao ô vuông trên th! giRi và Vi2t Nam ch( 
y!u v# "ic "i/m phân loPi hình thái, phân bS, sinh 
thái, v.v... [7, 8, 9]. Tuy nhiên, h�u nh� ch�a có công 
trình nào nghiên c>u v# "ic "i/m sinh hKc sinh s*n, 
s*n xuWt giSng nhân tPo "Si t�'ng này. Ngu%n l'i tY 
nhiên ngao ô vuông tr�Rc "ây tPi vùng tri#u ven bi/n 
khá nhi#u, tuy nhiên hi2n nay do áp lYc khai thác và 
nhu c�u tiêu thX, xuWt khvu lRn ("ic bi2t là th� tr��ng 
Trung QuSc) nên ngu%n l'i "ang có chi#u h�Rng suy 
gi*m nhanh chóng. Hi2n nay, ngu%n giSng phXc vX 
cho nuôi th�Tng phvm vpn ch( y!u "�'c thu gom tM 
tY nhiên. Vi2c nghiên c>u "ic "i/m sinh hKc sinh 
s*n, thk nghi2m sinh s*n nhân tPo "Si t�'ng này là 
rWt c�n thi!t "/ ch( "Ing s*n xuWt giSng cung cWp 
cho ng��i nuôi th�Tng phvm, góp ph�n "a dPng hóa 
"Si t�'ng nuôi và b*o t%n tái tPo ngu%n l'i tY nhiên. 

                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản  

2. PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. �2.1. �2.1. �2.1. �����a "ia "ia "ia "i////m, thm, thm, thm, th����i gian nghiên ci gian nghiên ci gian nghiên ci gian nghiên c>>>>uuuu    
- ��a "i/m nghiên c>u: Trung tâm Phát tri/n 

Ngh# cá v�nh BOc bI (Vi2n Nghiên c>u H*i s*n), Cát 
Bà-H*i Phòng. 

- Th�i gian nghiên c>u: tM tháng 3/2016 - 9/2017.  
2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c>>>>u vu vu vu và xà xà xà xkkkk lý s lý s lý s lý sSSSS li li li li2222uuuu    
Ph�Tng pháp tuy/n chKn ngao bS m[: 
K! thMa các k!t qu* nghiên c>u "ic "i/m sinh 

hKc sinh s*n ngao ô vuông [5] 
Ngao bS m[ "�'c thu gom tM tY nhiên (Qu*ng 

Ninh-H*i Phòng) vào mùa vX sinh s*n tM tháng 3-5, 
tháng 8-10, kích th�Rc vo > 6,5 cm.  

Ngao khoe mPnh không b� tZn th�Tng, màu sOc 
t�Ti sáng, ki/m tra thWy tuy!n sinh dXc phát tri/n 
c�ng "�y (t� l2 TSD . giai "oPn III, IV>50%) có màu 
trOng "Xc. 

Ph�Tng pháp kích thích sinh s*n: 
K! thMa các k!t qu* "ã nghiên c>u v# sinh s*n 

nhân tPo "Ing v,t thân m#m có "ic "i/m t�Tng tY 
vRi ngao ô vuông "/ thk nghi2m kích thích sinh s*n: 

Kích thích b`ng ph�Tng pháp sSc nhi2t: Sk dXng 
ph�Tng pháp kích thích t�ng 3-50C (n!u nhi2t "I 
n�Rc <300C), gi*m (n!u nhi2t "I n�Rc >300C) so vRi 
nhi2t "I n�Rc c(a môi tr��ng, "/ gây sSc kích thích 
ngao ô vuông sinh s*n [3, 4].  

Kích thích b`ng ánh sáng: Dùng các thi!t b� 
chi!u sáng có c��ng "I (1000, 2000, 3000 lux) và loPi 
ánh sáng vàng (bóng "èn halogen), trOng ("èn neon) 
"/ kích thích cho ngao sinh s*n [4]. 
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Kích thích khô: Cho ngao vào các khay nhYa "/ 
vào nTi thoáng mát (nhi2t "I 26-270C) có ánh sáng 
y!u, th�i gian kích thích khô  30-60 phút, sY thay "Zi 
môi tr��ng kích thích ngao sinh s*n [4]. 

Kích thích b`ng hóa chWt: Dùng Serotonin tiêm 
vào cT chân li#u l�'ng 0,5 ml/cá th/. Dùng NH4OH 
n%ng "I thWp (200 ml/m3) hoic H2O2 (10-20 ml/L) 
cho vào n�Rc "/ kích thích ngao sinh s*n (th�i gian 
kích thích: 30-60 phút) [4, 6].  

Các thí nghi2m "�'c bS trí trong các thùng nhYa 
180 L (sS l�'ng 30 cá th//ph�Tng pháp) . nhi2t "I 
n�Rc 28-300C, "I min 30‰ các thí nghi2m "�'c lip 
lPi 3 l�n. 

Ph�Tng pháp Wp n. ngao ô vuông 
Sau khi "j kho*ng 5-8 gi�, dùng l�Ri lKc có kích 

cw mOt l�Ri 40 µm "/ lKc thu tr>ng "ã thX tinh và 
chuy/n qua b/ Wp n.. 

Sk dXng b/ compozit, b/ xi m�ng có th/ tích 1-2 
m3 "/ Wp n.. 

Các y!u tS môi tr��ng Wp n.: nhi2t "I 28-300C, 
"I min 30‰, pH 7,5-8,5, DO > 4mg/L. 

Chuy/n toàn bI sS l�'ng tr>ng vào b/ Wp n. vRi 
m,t "I 15—20 tr>ng/ml.  

SXc khí nh[ liên tXc tránh hi2n t�'ng tr>ng b� 
lOng "áy. 

Công th>c tính t� l2 thX tinh (1), t� l2 n. (2): 

 

 
Ph�Tng pháp �Tng nuôi Wu trùng: 
Chuvn b� b/: Các b/ �Tng có th/ tích 5-10 m3, v2 

sinh b/, cWp n�Rc bi/n sPch (qua h2 thSng lKc) có 
nhi2t "I 28-300C, "I min 30‰, pH 7,5-8,5, DO > 4 
mg/L, sXc khí nh[.   

Sau khi tr>ng thX tinh 12-15 gi� thu Wu trùng 
Trochophore chuy/n sang b/ �Tng Wu trùng.  

M,t "I �Tng ban "�u: 5-7 Wu trùng/ml (giai "oPn 
cha D), sau "ó tùy thuIc vào m,t "I . các giai "oPn 

sau, có th/ san th�a Wu trùng (giai "oPn "�nh vo 1-2 
Wu trùng/ml, giai "oPn Wu th/ 300-500 Wu th//lít). 

Th>c �n dùng trong quá trình �Tng nuôi là các 
loài t*o: Nannochloropsis ocullata, Isochrysis 
galbana, Chroomonas sp., Chaetoceros sp., 
Tetraselmis sp., Dunnaliella sp. M,t "I t*o cho �n 
3.103 t! bào/ml (t� l2 các loài t*o: 1:1), sau "ó tùy 
thuIc vào giai "oPn phát tri/n và kh* n�ng tiêu hóa 
c(a Wu trùng "/ "i#u ch�nh cho thích h'p (m,t "I 
dao "Ing 3.103-5.103 t! bào/ml).  

Dùng v't có kích cw mOt l�Ri 60-80 µm thu Wu 
trùng trong b/ (1 l�n/ngày) quan sát trên kính hi/n 
vi "/ xác "�nh các giai "oPn phát tri/n c(a Wu trùng 
(dYa vào hình *nh c(a mIt sS loài cùng hK vRi ngao ô 
vuông "ã sinh s*n thành công "/ xác "�nh) [3, 4, 6].   

Ch! "I thay n�Rc: tM ngày th> 1 "!n 3 không 
thay n�Rc, các giai "oPn sau tùy thuIc vào chWt l�'ng 
n�Rc trong b/ �Tng mà có ch! "I thay n�Rc phù h'p 
(dao "Ing 30-80%/ngày). 

Ch! "I sXc khí: 24/24 tSc "I vMa ph*i tùy vào 
tMng giai "oPn phát tri/n c(a Wu trùng "/ "i#u ch�nh 
(không sXc khí quá mPnh vào các giai "oPn sSng trôi 
nZi c(a Wu trùng) 

Công th>c tính t� l2 sSng (3):  

 
Ph�Tng pháp phân tích và xk lý sS li2u 
Các sS li2u "�'c xk lý b`ng ph�n m#m Microsoft 

Excel 2007. 
3. K�T QU� NGHIÊN C�U 
3.1 K3.1 K3.1 K3.1 K!t qu* kích thích sinh s*n!t qu* kích thích sinh s*n!t qu* kích thích sinh s*n!t qu* kích thích sinh s*n    
Ngao ô vuông là loài "j tr>ng, tr>ng và tinh 

trùng "�'c phóng ra ngoài môi tr��ng n�Rc thông 
qua Sng xi- phông. Con "Yc phóng tinh có dPng trOng 
"Xc nh� s�Tng mù, con cái "j tr>ng có màu trOng 
nhPt. Trong quá trình sinh s*n, con "Yc th��ng 
phóng tinh tr�Rc, con cái "j tr>ng sau, quá trình này 
di�n ra trong kho*ng 2 "!n 3 gi� trong mIt l�n "j, 
ngao ô vuông th��ng "j t,p trung trong ngày "�u, 
ngày th> 2 ch� còn mIt vài cá th/ sinh s*n. 

BBBB*ng *ng *ng *ng 1111: T: T: T: T� l2 sinh s*n ngao ô vuông . các ph�Tng pháp kích thích khác nhau� l2 sinh s*n ngao ô vuông . các ph�Tng pháp kích thích khác nhau� l2 sinh s*n ngao ô vuông . các ph�Tng pháp kích thích khác nhau� l2 sinh s*n ngao ô vuông . các ph�Tng pháp kích thích khác nhau    
TTTT� l2 sinh s*n (%)� l2 sinh s*n (%)� l2 sinh s*n (%)� l2 sinh s*n (%)    Ph�Tng phápPh�Tng phápPh�Tng phápPh�Tng pháp    

kích thíchkích thíchkích thíchkích thích    
LLLL�n lip�n lip�n lip�n lip    SSSSS l�'ng cho S l�'ng cho S l�'ng cho S l�'ng cho 

sinh ssinh ssinh ssinh s*n*n*n*n    
SSSSS cá th/S cá th/S cá th/S cá th/    
sinh ssinh ssinh ssinh s*n*n*n*n    TL sinh sTL sinh sTL sinh sTL sinh s*n*n*n*n    TBTBTBTB    

L�n 1 30 26 86,66 
L�n 2 30 25 83,33 

 
Tiêm serotonin 

L�n 3 30 27 90,00 

    
86,6686,6686,6686,66±5,095,095,095,09    

L�n 1 30 23 76,66  
SSc nhi2t L�n 2 30 21 70,00 

    
73,3373,3373,3373,33±3,333,333,333,33    
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 L�n 3 30 22 73,33 
L�n 1 30 0 0 
L�n 2 30 0 0 

 
Ánh sáng, "/ khô 

L�n 3 30 0 0 

0 

L�n 1 30 0 0 
L�n 2 30 0 0 

 
NH4(OH), H2O2 

L�n 3 30 0 0 

 
0 

Trong các ph�Tng pháp kích thích ngao sinh s*n 
thì kích thích b`ng cách tiêm serotonin cho t� l2 sinh 
s*n cao nhWt (86,66%), sSc nhi2t (73,33%). Các 
ph�Tng pháp kích thích b`ng: ánh sáng, "/ khô, giRi 
tính, NH4(OH), H2O2 ngao không sinh s*n, có th/ 
"ây là các y!u tS không gây kích thích sinh s*n . loài 
ngao ô vuông (b*ng 1).  

Tuy nhiên . ph�Tng pháp sSc nhi2t s>c khoe Wu 
trùng tSt hTn (t� l2 sSng . giai "oPn trôi nZi: 58-62%), 
quá trình phát tri/n nhanh (chuy/n sang giai "oPn 
sSng "áy sau: 17-19 ngày). Còn . ph�Tng pháp dùng 
serotonin t� l2 sinh s*n cao nh�ng chWt l�'ng Wu 
trùng kém, t� l2 sSng thWp 45-50% (. giai "oPn trôi 
nZi), quá trình chuy/n sang giai "oPn sSng "áy kéo 
dài 23-25 ngày. 

Ngao ô vuông là "Si t�'ng khó kích thích sinh 
s*n hTn mIt sS "Si t�'ng khác nh�: ngao B!n Tre, tu 
hài, v[n xanh [2, 3, 4]. 

3.2 K3.2 K3.2 K3.2 K!t qu* sinh s*n ngao ô vuông!t qu* sinh s*n ngao ô vuông!t qu* sinh s*n ngao ô vuông!t qu* sinh s*n ngao ô vuông    
K!t qu* tM các ph�Tng pháp sinh s*n ngao ô 

vuông cho thWy, t� l2 thX tinh dao "Ing trong kho*ng 
72-81%, t� l2 n. dao "Ing trong kho*ng 90-94% (b*ng 
2). T� l2 thX tinh và t� l2 n. c(a ngao ô vuông thWp 
hTn so vRi các "Si t�'ng khác nh� tu hài (85%, 94%), 
ngao d�u (83%, 95%) [2, 3].  

3.3 Quá trình phát tri3.3 Quá trình phát tri3.3 Quá trình phát tri3.3 Quá trình phát tri/n phôi, Wu trùng/n phôi, Wu trùng/n phôi, Wu trùng/n phôi, Wu trùng    
Theo dõi các y!u tS môi tr��ng trong quá trình 

phát tri/n phôi và �Tng nuôi Wu trùng cho thWy, nhi2t 
"I n�Rc 280C, "I min 30‰… (b*ng 2) là t�Tng "Si 
phù h'p cho ngao ô vuông phát tri/n. 

BBBB*ng 2: T� l2 thX tinh, t� l2 n.*ng 2: T� l2 thX tinh, t� l2 n.*ng 2: T� l2 thX tinh, t� l2 n.*ng 2: T� l2 thX tinh, t� l2 n.    
TTTTTTTT    SL trSL trSL trSL tr>ng "j>ng "j>ng "j>ng "j    

(tr(tr(tr(tr>ng)>ng)>ng)>ng)    
SL trSL trSL trSL tr>ng TT>ng TT>ng TT>ng TT    

(tr(tr(tr(tr>ng)>ng)>ng)>ng)    
TL thTL thTL thTL thX tinh (%X tinh (%X tinh (%X tinh (%    SL ATSL ATSL ATSL AT    

TrochophoreTrochophoreTrochophoreTrochophore    
TL nTL nTL nTL n....    

(%)(%)(%)(%)    
�'t 1 1.903.000 1.370.000 72 1.260.000 92 
�'t 2 2.030.000 1.543.000 76 1.450.000 94 
�'t 3 1.894.000 1.534.000 81 1.380.000 90 
Trung bình   76,3  92,0 

BBBB*ng 3: Các y!u tS môi tr��ng*ng 3: Các y!u tS môi tr��ng*ng 3: Các y!u tS môi tr��ng*ng 3: Các y!u tS môi tr��ng    
Các yCác yCác yCác y!u tS MT!u tS MT!u tS MT!u tS MT    Giai "oGiai "oGiai "oGiai "oPn phát tri/n phôiPn phát tri/n phôiPn phát tri/n phôiPn phát tri/n phôi    Giai "oGiai "oGiai "oGiai "oPn Wu trùngPn Wu trùngPn Wu trùngPn Wu trùng    

Nhi2t "I (0C) 28 28 
�I min (‰) 30 30 
pH 7,8 8,0 
DO (mg/L) 4,5 5 

Tr>ng c(a "Ing v,t thân m#m thuIc loPi phân 
cOt xoOn Sc, "ây là dPng phân cOt hoàn toàn, nh�ng 
không "#u, các phôi bào sOp x!p theo hình xoOn Sc. 
Tr>ng nhuy�n th/ 2 m*nh vo có l�'ng noãn hoàng ít, 
phôi nang thuIc dPng phôi nang có xoang, phôi v� 
theo ph�Tng th>c lõm vào. Tuy v,y các phôi bào . 

cYc "Ing v,t nho hTn các phôi bào . cYc thYc v,t rWt 
nhi#u. Ph�n lRn các loài thuIc lRp hai m*nh vo, tr>ng 
sau khi thoát ra khoi bu%ng tr>ng và "�'c thX tinh, 
lT lkng trong n�Rc. Quá trình phát tri/n phôi x*y ra . 
"ó cho "!n giai "oPn Wu trùng. 

BBBB*ng 4: Quá tr*ng 4: Quá tr*ng 4: Quá tr*ng 4: Quá trình phát triình phát triình phát triình phát tri/n phôi và Wu trùng ngao ô vuông/n phôi và Wu trùng ngao ô vuông/n phôi và Wu trùng ngao ô vuông/n phôi và Wu trùng ngao ô vuông    
Quá trình phát triQuá trình phát triQuá trình phát triQuá trình phát tri////nnnn    ThThThTh����i giani giani giani gian    Kích th�Kích th�Kích th�Kích th�RRRRc c c c     

Tr>ng thX tinh  65-75 µm 
CYc c�u 35-40 phút 70-75 µm 
2 t! bào 55-60 phút  
Nhi#u t! bào 1-2 gi� 70-75 µm 
Phôi nang 7-8 gi�  
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Phôi v� 9-10 gi� 70-75 µm 
¬u trùng bánh xe (Trochophore) 10-12 gi� 75-85 µm 
¬u trùng cha D (Veliger) 20-24 gi� 90-100 µm 
¬u trùng "�nh vo (Umbo) 12-15 ngày 200-250 µm 
¬u th/ sSng "áy (Spat) 18-22 ngày 300-350 µm 
Ngao con (Juvenile) 60-70 ngày 1-3 mm 

Tr>ng thX tinh có "��ng kính 65-75 µm (hình 1 
A) sau 35-40 phút bOt "�u xuWt hi2n cYc c�u, phân 
chia thành 2 t! bào (hình 1 B) sau 55-60 phút, quá 
trình phân chia thành nhi#u t! bào (hình 1 D) x*y ra 
trong 1-2 gi�, phát tri/n thành phôi nang sau 7-8 gi�, 
thành phôi v� (hình 1 E) sau 9-10 gi� và sau 10-14h . 
nhi2t "I 28-300C phát tri/n thành Wu trùng 
trochophore (hình 1 F). Th�i gian phát tri/n các giai 
"oPn trên phX thuIc vào nhi2t "I, nhi2t "I thWp quá 
trình phát tri/n kéo dài hTn. 

Các giai "oPn phát tri/n (b*ng 3)   
- ¬u trùng trochophore: ¬u trùng có hình dPng 

qu* lê, b�u dXc toàn thân bao ph( các tiêm mao 
nh�ng t,p trung nhi#u . vùng mi2ng, Wu trùng v,n 

"Ing nhanh, liên tXc, xoay tròn nh� con quay (hình 1 
F) 

- ¬u trùng cha D (Veliger): ¬u trùng sSng phù 
du, có hình d[t, cha D, chuy/n "Ing nh� sY rung 
"Ing c(a "da bTi (tiêm mao). ¬u trùng xuWt hi2n 2 
tWm vo mong, cT quan nIi tPng bOt "�u hình thành, 
ph�n "�nh vo th�ng (hình 2G). 

- ¬u trùng "�nh vo (Umbo): ¬u trùng có "�nh vo 
l%i lên, hình thành cT khép vo, "i/m mOt, hoàn thi2n 
các cT quan nIi tPng, quan sát trên kính hi/n vi có 
th/ nhìn thWy các cT quan trong cT th/ và sY hoPt 
"Ing c(a chúng. � cuSi giai "oPn này chuvn b� xuWt 
hi2n chân bò "ây là dWu hi2u k!t thúc giai "oPn sSng 
trôi nZi (hình 2H). 

   

   
Hình 1: Các giai Hình 1: Các giai Hình 1: Các giai Hình 1: Các giai "o"o"o"oPn phát tri/n phôi, Wu trùng trôi nZi c(a ngao ô vuôngPn phát tri/n phôi, Wu trùng trôi nZi c(a ngao ô vuôngPn phát tri/n phôi, Wu trùng trôi nZi c(a ngao ô vuôngPn phát tri/n phôi, Wu trùng trôi nZi c(a ngao ô vuông    

Chú thích: (A) Tr>ng thX tinh, (B) Phân chia 2 t! bào, (C) Phân chia 4 t! bào, (D) Nhi#u t! bào, (E) Phôi v�, 
(F) ¬u trùng trochophore. 

- ¬u th/ sSng "áy (Spat): ¬u th/ xuWt hi2n tT 
chân, mang, màng áo, cT khép vo hoPt "Ing bTi lIi 
gi*m h�n và d�n chuy/n xuSng bò lê . "áy cát (hình 
3I ). 

- Ngao con (Juvenile): Hình dPng g�n giSng vRi 
ngao tr�.ng thành nh�ng có 4-6 chWm to màu nâu "o 
trên mit vo, sSng vùi mình trong cát vXn san hô 
(hình 3 K).  

  
Hình 2: Hình 2: Hình 2: Hình 2: ¬u trùng trôi nZi c(a ngao ô vuông¬u trùng trôi nZi c(a ngao ô vuông¬u trùng trôi nZi c(a ngao ô vuông¬u trùng trôi nZi c(a ngao ô vuôngChú thích: 
(G) ¬u trùng cha D, (H) ¬u trùng "�nh vo.    

3.4 K3.4 K3.4 K3.4 K!t qu* �Tng nuôi Wu trùng!t qu* �Tng nuôi Wu trùng!t qu* �Tng nuôi Wu trùng!t qu* �Tng nuôi Wu trùng    
Sau 20-24 gi� . nhi2t "I 280C, "I min 30‰… 

(b*ng 3) Wu trùng chuy/n sang giai "oPn cha D có 

kích th�Rc dao "Ing (90-100 µm), khi Wu trùng 
chuy/n sang giai "oPn này bOt "�u cung cWp th>c �n 
cho chúng (các loPi th>c �n và th�i gian cho �n th/ 
hi2n . b*ng 5). 

Th>c �n cWp cho Wu trùng giai "oPn "�u là t*o 
Nannochloropsis ocullata vRi m,t "I 3.103-5.103 t! 
bào/ml, ngày cho �n 2 l�n, sau khi Wu trùng "�'c 3-5 
ngày tuZi dùng k!t h'p các loài (Isochrysis galbana, 
Chroomonas sp., Chaetoceros calcitran). 

¬u trùng chuy/n sang giai "oPn "�nh vo sau 12-
15 ngày �Tng nuôi, "Pt kích th�Rc 200-250 µm, . giai 
"oPn này cho ngao �n k!t h'p các loài t*o trên và bZ 
sung thêm Chaetoceros gracillis, Tetraselmis chuii, 
Dunnaliella teriolecta m,t "I t*o 6.103-8.103 t! 
bào/ml. ¬u th/ chuy/n sang giai "oPn sSng "áy 
(xuWt hi2n chân "/ "ào bRi vùi mình trong cát) sau 
18-22 ngày �Tng nuôi, kích th�Rc Wu th/ dao "Ing 
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300-350µm, chuy/n Wu th/ sang b/ có "áy cát (cát 
dày 0,5-1 cm) làm chWt "áy cho Wu th/ chuy/n sang 
th�i kq sSng "áy. 

 
Hình 3Hình 3Hình 3Hình 3:::: Giai "o Giai "o Giai "o Giai "oPn sSng "áy c(a ngao ô vuôngPn sSng "áy c(a ngao ô vuôngPn sSng "áy c(a ngao ô vuôngPn sSng "áy c(a ngao ô vuông    

Chú thích: (I) ¬u th/ chân bò, (K) Ngao giSng 

M,t "I t*o cho �n t�ng lên (10.103-12.103 TB/ml) 
m,t "I th>c �n "i#u ch�nh theo s>c �n c(a Wu th/. 
Sau 60-70 ngày �Tng nuôi, Wu th/ chuy/n thành ngao 
con có kích th�Rc dao "Ing 1-3 mm, hình dPng giSng 
nh� ngao tr�.ng thành nh�ng có 4-6 chWm to màu 
nâu "o trên mit vo (hình 3K). 

Ch! "I thay n�Rc: Giai "oPn ngày th> 1-3 không 
thay n�Rc, tM ngày 4-10 thay 3-40%/ngày, tM ngày 11-
20 thay 70-80%/ngày, 21-30 thay n�Rc 90%/ngày, tM 
ngày 31-70 2-3 ngày thay 1 l�n (100%).  

BBBB*ng 5*ng 5*ng 5*ng 5: T: T: T: T� l� l� l� l2 sSng các giai "oPn c(a ngao ô vuông2 sSng các giai "oPn c(a ngao ô vuông2 sSng các giai "oPn c(a ngao ô vuông2 sSng các giai "oPn c(a ngao ô vuông    
Giai "oGiai "oGiai "oGiai "oPn Pn Pn Pn 

TrochophoreTrochophoreTrochophoreTrochophore    
Giai "oGiai "oGiai "oGiai "oPn SpatPn SpatPn SpatPn Spat    

(s(s(s(sSng "áy)Sng "áy)Sng "áy)Sng "áy)    
Giai "oGiai "oGiai "oGiai "oPn giSngPn giSngPn giSngPn giSng    

(1(1(1(1----3 mm)3 mm)3 mm)3 mm)    
    

TTTTTTTT    
SS l�'ng SL (con) TLS (%) SL (con) TLS (%) 

�'t 1 900.000 552.600 61,4 21.600 2,4 
�'t 2 1.000.000 546.000 54,6 31.000 3,1 
�'t 3 800.000 547.600 57.2 10.400 1,3 
Trung bình   57,7  2,3 

K!t qu* . b*ng 4 cho thWy, t� l2 sSng c(a Wu 
trùng ngao ô vuông . các giai "oPn sSng trôi nZi dao 
"Ing 54,6-61,4%. Tuy nhiên t� l2 sSng tính tM giai 

"oPn Wu trùng cha D "!n ngao giSng thWp dao "Ing 
1,3-3,1%. K!t qu* b�Rc "�u sinh s*n nhân tPo ngao ô 
vuông thu "�'c 63.000 con giSng cw (1-3 mm). 

BBBB*ng 6*ng 6*ng 6*ng 6: Các lo: Các lo: Các lo: Các loPi th>c �n, th�i gian cho �nPi th>c �n, th�i gian cho �nPi th>c �n, th�i gian cho �nPi th>c �n, th�i gian cho �n    

ThThThTh�i gian cho �n (ngày)�i gian cho �n (ngày)�i gian cho �n (ngày)�i gian cho �n (ngày)    
LoLoLoLoPi th>c �nPi th>c �nPi th>c �nPi th>c �n    

2 5 10 15 20 30 40 50 60 70 

N. ocullata           

I. galbana           

Chroomonas sp.           

Chaetoceros sp.           

Tetraselmis sp.           

Dunnaliella sp.           

Trong quá trình �Tng nuôi, t� l2 sSng th��ng 
gi*m mPnh khi chuy/n giai "oPn. Th�i gian phát 

tri/n tM Wu trùng cha D "!n giai "oPn sSng "áy kéo 
dài hTn so vRi tu hài, ngao d�u [2, 3]. 

4. K�T LU N 
K!t qu* b�Rc "�u nghiên c>u sinh s*n nhân tPo 

ngao ô vuông thu "�'c nh� sau:  
- �Si vRi loài ngao ô vuông, kích thích sinh s*n 

b`ng ph�Tng pháp sSc nhi2t là phù h'p và hi2u qu* 
hTn so vRi ph�Tng pháp khác.  

- T� l2 thX tinh c(a ngao ô vuông "Pt 76,3% và t� 
l2 n. "Pt 92%.  

- Trong "i#u ki2n môi tr��ng nhi2t "I 28oC và "I 
min 30‰, th�i gian phát tri/n tM giai "oPn tr>ng bOt 
"�u thX tinh "!n giai "oPn Wu trùng Trochophore sau 
kho*ng 10-12 h, phát tri/n sang giai "oPn Wu trùng 
cha D sau kho*ng 20-24 h, chuy/n sang giai "oPn Wu 

trùng "�nh vo sau 12-15 ngày �Tng. Sau 20-22 ngày 
tuZi Wu trùng chuy/n sang giai "oPn sSng "áy và phát 
tri/n thành ngao giSng (1-3 mm) sau kho*ng 60-70 
ngày.  

- Th>c �n cho Wu trùng ngao ô vuông là các loài 
t*o: N. ocullata, I. galbana, Chroomonas sp, 
Chaetoceros sp, Tetraselmis sp, Dunnaliella sp. 

- K!t qu* nghiên c>u b�Rc "�u v# sinh s*n nhân 
tPo ngao ô vuông "ã thu "�'c kho*ng trên 63.000 
ngao giSng (1-3 mm). T� l2 sSng c(a Wu trùng tM giai 
"oPn Trochophore "!n giai "oPn sSng "áy "Pt 57,7% 
và "!n giai "oPn ngao giSng "Pt trung bình 2,3%. 
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C�n có các nghiên c>u sâu hTn naa v# sinh s*n, 
�Tng nuôi Wu trùng "/ ti!n "!n s*n xuWt giSng nhân 
tPo ngao ô vuông.  
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PRELIMINARY STUDY ON ARTIFICIAL  REPRODUCTION OF YOUTHFUL VENUS PRELIMINARY STUDY ON ARTIFICIAL  REPRODUCTION OF YOUTHFUL VENUS PRELIMINARY STUDY ON ARTIFICIAL  REPRODUCTION OF YOUTHFUL VENUS PRELIMINARY STUDY ON ARTIFICIAL  REPRODUCTION OF YOUTHFUL VENUS     

((((Periglypta puerperaPeriglypta puerperaPeriglypta puerperaPeriglypta puerpera, Linnaeus 1771), Linnaeus 1771), Linnaeus 1771), Linnaeus 1771)    
NgNgNgNguyen Xuan Sinh, Nguyen Quang Hung, uyen Xuan Sinh, Nguyen Quang Hung, uyen Xuan Sinh, Nguyen Quang Hung, uyen Xuan Sinh, Nguyen Quang Hung,     

Dang Minh DungDang Minh DungDang Minh DungDang Minh Dung, , , , Pham Thanh CongPham Thanh CongPham Thanh CongPham Thanh Cong 
SummarySummarySummarySummary 

Broodstock of youthful venus were collected from the wild, the maturation brooders were selected to make 
preparation for artificial breeding at the Catba Island, Hai Phong. The methods were used to stimulus 
brooder to spawn: heat sock, light, changing pH level… The investigation indicated that the thermal shock 
method (water temperature stimulus) to stimulus youthful venus spawning for optimal efficiency, fertilization 
rates were 76.3%, hatching rates were 92 %. Fertilized eggs to trocophore larvae 10-12 hours after fertilization 
(seawater temperature: 28-300C, salinity: 30‰). These further developed into D-veliger after 20-24 hours. 
Larvae with completely developed umbo were observed on day 12-15. On day 20-22, larvae  started to settle 
and metamorphose, developed into juvenile after 60-70 days with an average shell length (SL) of 1-3 mm. 
Food for larvae were algae species: N. ocullata I. galbana, Chroomonas sp, C.calcitran, T. chuii, Dunnaliella 
sp. The survival rate of larvae from trochophore to settle stage at 57.7%, to juvenile stage was about 2.3%.  
KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: Fertilization, larvae, spawn, youthful venus. 
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6NH H-�NG CGA �� MbN, TH'C !N, M�T �� �+N 
T!NG TR-�NG VÀ T] L� S�NG CÁ MAO +CH 

(ALLENBATRACHUS GRUNNIENS (LINNAEUS, 1758)) 
-	NG NUÔI GIAI �O/N CÁ H-	NG LÊN CÁ GI�NG 

Cao V�n HùngCao V�n HùngCao V�n HùngCao V�n Hùng1111,,,,    NguyNguyNguyNguy�n Th� Ph�Tng Th*o�n Th� Ph�Tng Th*o�n Th� Ph�Tng Th*o�n Th� Ph�Tng Th*o1111, , , ,     NguyNguyNguyNguy�n Ph�Rc Tri2u�n Ph�Rc Tri2u�n Ph�Rc Tri2u�n Ph�Rc Tri2u1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Nghiên c>u *nh h�.ng c(a "I min (15‰, 20‰, 25‰, 30‰), th>c �n (tép moi, th>c �n tZng h'p, copepode, 
artemia sinh khSi, cá tPp và tôm) và m,t "I (1 con/L , 3 con/L , 5 con/L) "!n t�ng tr�.ng và t� l2 sSng cá 
mao !ch (Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 1758)) �Tng nuôi giai "oPn cá h�Tng lên cá giSng "�'c thYc 
hi2n tM tháng 3 "!n tháng 9 n�m 2016 tPi t�nh Bà R�a — Vsng Tàu. Cá mao !ch thí nghi2m có chi#u dài ban 
"�u 19,3 ± 1,04 mm/con và  khSi l�'ng 0,520 ± 0,010 g/con. K!t qu* nghiên c>u cho thWy: sau 60 ngày �Tng 
tM cá h�Tng, cá . nghi2m th>c n�Rc có "I min 25‰ cho t�ng tr�.ng tSt nhWt vRi chi#u dài trung bình cá 
giSng 29,1 ± 1,66 mm/con và khSi l�'ng 2,058  ± 0,029 g/con. K!t qu* thí nghi2m th>c �n cho thWy, cá mao 
!ch �n artemia sinh khSi giàu hóa DHA hoic artemia sinh khSi k!t h'p vRi th>c �n t�Ti sSng (cá, tôm b�m 
nho) "Pt tSc "I t�ng tr�.ng (1,62%/ngày) và t� l2 sSng cao nhWt (66,3%); m,t "I nuôi    thích h'p 1-5 con/L cho 
t� l2 sSng trung bình 57,8 ± 5,1%. K!t qu* nghiên c>u cung cWp nhang thông tin cT b*n làm ti#n "# cho vi2c 
�Tng nuôi nhân tPo loài cá này.  
TTTTMMMM khóa khóa khóa khóa:::: Cá mao !ch (Allenbatrachus grunniens), "I min, m,t "I, t�ng tr�.ng, t� l2 sSng.  

    
1. �*T V+N �,15    
Cá mao !ch (Allenbatrachus grunniens (Linnaeus, 

1758)) thuIc hK cá cóc Batrachoididae, phân bS . 
vùng bi/n ¬n �I - Thái Bình D�Tng. Cá mao !ch có 
kích cw trung bình kho*ng 14 - 16 cm và 150-250 
g/con. Loài cá này phân bS tM các vùng cka sông 
thuIc sông H`ng (¬n �I) theo h�Rng �ông xuSng 
qu�n "*o Borneo (thuIc Malaysia), Philippin và bao 
g%m c* v�nh Thái Lan (Gudger, 1908). 

Cá mao !ch là loài cá da, �n tPp, thiên v# "Ing 
v,t, sSng . t�ng "áy và phân bS . vùng n�Rc l' cka 
sông. Loài cá này có th/ phát ra ti!ng kêu tM bóng 
bTi nên có tên gKi là cá mao !ch. Cá hoPt "Ing và bOt 
m%i tích cYc vào ban "êm. Trong môi tr��ng sSng, cá 
th��ng nhút nhát, thích vn nWp trong các hang hSc. 
Cá mao !ch có cT quan hô hWp phX nên chúng có 
kh* n�ng sSng "�'c . môi tr��ng có hàm l�'ng oxy 
hòa tan thWp. Do ch�a th/ sinh s*n nhân tPo "�'c 
nên loài cá này vpn hoàn toàn "�'c khai thác tM tY 
nhiên, "�'c sk dXng làm thYc phvm hay nuôi ghép 
vRi mIt sS loài cá khác trong các b/ cá c*nh. 

� Vi2t Nam cá mao !ch phân bS ch( y!u trong 
vùng n�Rc l' thuIc khu vYc mi#n �ông Nam bI, t,p 
trung nhi#u . Bà R�a - Vsng Tàu và C�n Gi�, TP. H% 
Chí Minh (Tr�n Th� B*o Uyên, 1997). Cá mao !ch là 
loài có giá tr� kinh t! cao, th�t trOng, thTm ngon "�'c 
th� tr��ng �a chuIng. Giá c(a loài cá này trên th� 

                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản  

tr��ng hi2n nay 200.000 - 300.000 "%ng/kg. Do nhu 
c�u tiêu dùng cá mao !ch gia t�ng trong khi ngu%n 
cung vpn hoàn toàn phX thuIc vào khai thác tM tY 
nhiên dpn "!n khai thác quá m>c, suy gi*m ngu%n 
l'i. Nh`m "áp >ng "�'c nhang nhu c�u th� tr��ng 
csng nh� "a dPng hóa "Si t�'ng nuôi có giá tr� kinh 
t! . t�nh Bà R�a - Vsng Tàu thì vi2c nghiên c>u s*n 
xuWt giSng nhân tPo và �Tng nuôi cá giSng là vi2c làm 
c�n thi!t. Nhóm nghiên c>u c(a Phân vi2n Nghiên 
c>u H*i s*n phía Nam "ã cho sinh s*n thành công cá 
mao !ch trong "i#u "i2n nhân tPo. Trong �Tng nuôi 
cá mao !ch tM giai "oPn cá h�Tng lên cá giSng thì 
mXc tiêu xác "�nh "I min n�Rc nuôi, các loPi th>c 
�n, m,t "I �Tng nuôi cho sY sinh tr�.ng và phát 
tri/n c(a cá là vi2c rWt quan trKng. 

2. PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. �2.1. �2.1. �2.1. �SSSSi t�i t�i t�i t�''''ng, thng, thng, thng, th����i gian và "i gian và "i gian và "i gian và "����a "ia "ia "ia "i////m nghiên cm nghiên cm nghiên cm nghiên c>>>>uuuu    
- �Si t�'ng nghiên c>u: cá mao !ch 

(Allenbatrachus grunniens Linnaeus, 1758),  tên ti!ng 
Anh là grunting toadfish.  

Kích th�Rc cá mao !ch ban "�u �Tng nuôi: chi#u 
dài là 19,3 ± 1,04 mm/con và  khSi l�'ng là 0,520 ± 
0,010 g/con. 

- Th�i gian nghiên c>u: TM tháng 3 n�m 2016 
"!n tháng 9 n�m 2016. 

- ��a "i/m nghiên c>u: Phân vi2n Nghiên c>u 
H*i s*n phía Nam. 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Ph�Tng pháp nghiên cPh�Tng pháp nghiên cPh�Tng pháp nghiên cPh�Tng pháp nghiên c>>>>uuuu    
2.2.1. Ph�Tng pháp bS trí thí nghi2m 
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---- Thí nghi Thí nghi Thí nghi Thí nghi2222m 1 (TN1):m 1 (TN1):m 1 (TN1):m 1 (TN1): Thk nghi2m các "I min 
phù h'p cho �Tng nuôi cá mao !ch giai "oPn cá 
h�Tng lên cá giSng 

Thí nghi2m . 4 nghi2m th>c "I min khác nhau: 
15‰; 20‰; 25‰; 30‰. MUi nghi2m th>c "�'c lip lPi 
3 l�n. Nuôi . m,t "I 1 con/L, th>c �n sk dXng trong 
quá trình �Tng nuôi là Artemia sinh khSi và tép moi 
(Acetes sp.). 

---- Thí nghi Thí nghi Thí nghi Thí nghi2m 2 (TN2):2m 2 (TN2):2m 2 (TN2):2m 2 (TN2): Thk nghi2m th�m dò loPi 
th>c �n phù h'p cho �Tng nuôi cá mao !ch giai "oPn 
cá h�Tng lên cá giSng 

Thí nghi2m sk dXng 7 nghi2m th>c sk dXng các 
loPi th>c �n khác nhau "/ xác "�nh loPi th>c �n phù 
h'p. M,t "I �Tng nuôi là 1 con/L. T�n suWt cho �n 1 
l�n/ngày. �I min dao "Ing 20-25 ‰. MUi nghi2m 
th>c lip lPi 3 l�n. Chi ti!t nh� sau: 

+ Nghi2m th>c 1 (NT1): Sk dXng 100 % tép moi 
(Acetes sp.) làm th>c �n;  

+ Nghi2m th>c 2 (NT2): Sk dXng 50 % th>c �n 
tZng h'p + 50% tép moi; 

+ Nghi2m th>c 3 (NT3): Sk dXng 100 % th>c �n 
tZng h'p; 

+ Nghi2m th>c 4 (NT4): Sk dXng 100 % th>c �n 
t�Ti sSng là artemia sinh khSi; 

+ Nghi2m th>c 5 (NT5): Sk dXng 50 % artemia 
sinh khSi và 50 %  là tôm (Metapenaeus sp.), cá tPp 
b�m nho; 

+ Nghi2m th>c 6 (NT6): Sk dXng 100 % th>c �n 
là Copepode t�Ti (�Rp lPnh); 

+ Nghi2m th>c 7 (NT7): Sk dXng 50% Copepode 
t�Ti và 50% là tôm (Metapenaeus sp.), cá tPp b�m nho. 

---- Thí nghi Thí nghi Thí nghi Thí nghi2222m 3 (TN3): m 3 (TN3): m 3 (TN3): m 3 (TN3): Thk nghi2m th�m dò m,t "I 
nuôi phù h'p cho sY phát tri/n cá h�Tng lên cá giSng. 

Thí nghi2m "�'c bS trí ngpu nhiên vRi 3 m,t "I 
khác nhau là: 1 con/lít, 3 con/lít và 5 con/lít. Th>c 
�n sk dXng là artemia sinh khSi và th>c �n t�Ti (cá, 
tôm t�Ti b�m nho). Sk dXng xô nhYa dung tích 15 lít 
và l�'ng n�Rc trong xô là 10 lít. 

2.2.2. Công th>c tính toán 

- TSc "I t�ng tr�.ng t�Tng "Si ngày theo khSi 
l�'ng: 

   
- TSc "I t�ng tr�.ng t�Tng "Si ngày theo chi#u dài: 

  
Trong "ó: 
W1: KhSi l�'ng cá trung bình . l�n ki/m tra 

tr�Rc (t1) (g/con). 
W2: KhSi l�'ng cá trung bình . l�n ki/m tra sau 

(t2) (g/con). 
L1: Chi#u dài cá . th�i "i/m t1 (mm); L2: Chi#u 

dài cá . th�i "i/m t2 (mm). 
t1: Th�i "i/m ki/m tra "�u; t2: Th�i "i/m ki/m 

tra sau. 
+ Tính t� l2 sSng:  

TL  

 Trong "ó:  TLS: T� l2 sSng c(a cá (%);  
S�: SS cá ban "�u thí nghi2m (con); SC: SS cá 

còn lPi khi k!t thúc thí nghi2m (con) 
- Xác "�nh loPi th>c �n thích h'p thông qua tSc 

"I t�ng tr�.ng chi#u dài (mm) và khSi l�'ng (g), t� 
l2 sSng c(a cá sau khi k!t thúc thí nghi2m. 

2.2.3. Ph�Tng pháp xk lý sS li2u 
 SS li2u "�'c xk lý theo ph�Tng pháp thSng kê 

mô t* trên ph�n m#m Microsoft Excel 2007 và 
Statistica 7.0. Trong phân tích sY sai khác c(a các 
nghi2m th>c sk dXng ph�Tng pháp phân tích ph�Tng 
sai mIt nhân tS Post Hoc - Tukey Test, áp dXng m>c 
ý nghda p<0,05. Ph�n m#m Statistica version 7.0 "�'c 
sk dXng "/ phân tích, so sánh t�ng tr�.ng chi#u dài 
và khSi l�'ng. 

3. K�T QU� VÀ TH�O LU N 
3.1. 3.1. 3.1. 3.1. ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a "a "a "a "IIII m m m miiiin "n "n "n "!!!!n t�ng tr�n t�ng tr�n t�ng tr�n t�ng tr�....ng và ng và ng và ng và 

tttt���� l l l l2222 s s s sSSSSng cá mao ng cá mao ng cá mao ng cá mao !!!!ch �Tng nuôich �Tng nuôich �Tng nuôich �Tng nuôi    
3.1.1. �nh h�.ng c(a "I min "!n t�ng tr�.ng 

chi#u dài  
BBBB****ng ng ng ng 1: Chi1: Chi1: Chi1: Chi####u dài cá mao u dài cá mao u dài cá mao u dài cá mao !!!!ch ch ch ch .... các nghi các nghi các nghi các nghi2222m thm thm thm th>>>>c "c "c "c "IIII m m m miiiin khác nhau theo thn khác nhau theo thn khác nhau theo thn khác nhau theo th����i giani giani giani gian    

����I min/Chi#u dài toàn thân (mm)I min/Chi#u dài toàn thân (mm)I min/Chi#u dài toàn thân (mm)I min/Chi#u dài toàn thân (mm)    ThThThTh�i gian�i gian�i gian�i gian    
15151515‰‰‰‰    20202020‰‰‰‰    25252525‰‰‰‰    30303030‰‰‰‰    

Ban "�u 19,7
 a
±0,96  19,3

 a
 ±1,04  19,7

 a
 ±0,97  19,5

a 
±0,91 

15 ngày 22,7
 a
 ±1,26  22,2

 b
 ±1,18  22,6 

a
 ±1,10  22,4

ab
 ±1,03  

30 ngày 24,7
 a
 ±1,46  25,0

 ac
 ±1,32  25,6

 b
 ±1,22  25,3

bc
 ±1,15  

45 ngày 26,0
 a
 ±1,17  27,2 

b
 ±1,47 27,8

 c
 ±1,34  27,6

bc
 ±1,27  

60 ngày 28,5
 a
 ±1,30  28,5

a
 ±1,77 29,1

b
 ±1,66  28,8

a
 ±1,59  

Ghi chú: Các cha sS trong cùng 1 hàng khác nhau là khác nhau có ý nghda thSng kê (p<0,05),  
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K!t qu* phân tích cho thWy tSc "I t�ng tr�.ng 
chi#u dài cá mao !ch �Tng nuôi tM giai "oPn cá 
h�Tng lên cá giSng . các nghi2m th>c thí nghi2m 
dao "Ing trong kho*ng 0,298 - 0,942 %/ngày và có xu 
h�Rng gi*m d�n v# cuSi giai "oPn �Tng nuôi.  

K!t qu* cho thWy t�ng tr�.ng chi#u dài c(a cá 
mao !ch giSng nuôi . các "I min khác nhau dao 
"Ing trong kho*ng 8,7 — 9,4 mm. TSc "I t�ng tr�.ng 
chi#u dài sau chu kq �Tng nuôi (60 ngày) bOt gip cao 
nhWt . nghi2m th>c "I min 25‰ và thWp nhWt . "I 
min 15‰ vRi tSc "I t�ng chi#u dài t�Tng >ng là 9,37 
mm và 8,74 mm. � hai nghi2m th>c 20‰ và 30‰, tSc 
"I t�ng tr�.ng chi#u dài là 9,18 mm "!n 9,29 mm. 

3.1.2. �nh h�.ng c(a "I min "!n t�ng tr�.ng 
khSi l�'ng 

K!t qu* sau 60 ngày �Tng nuôi cho thWy có sY 
sai khác có ý nghda thSng kê v# t�ng tr�.ng trung 
bình khSi l�'ng cá mao !ch . các "I min khác nhau. 
TSc "I t�ng tr�.ng bOt gip cao nhWt . nghi2m th>c 
"I min 25‰ và thWp nhWt . nghi2m th>c "I min 
15‰ vRi khSi l�'ng trung bình t�Tng >ng 2,058 ± 
0,004 g/con và 1,958 ± 0,005 g/con. Các nghi2m th>c 
còn lPi có khSi l�'ng trung bình 1,971 ± 0,003 g/con 
và 1,986 ± 0,004 g/con t�Tng >ng vRi nghi2m th>c "I 
min 30‰ và 20‰.  

BBBB****ng ng ng ng 2: Kh2: Kh2: Kh2: KhSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng cá mang cá mang cá mang cá mao o o o !!!!ch gich gich gich giSSSSng nuôi ng nuôi ng nuôi ng nuôi .... các " các " các " các "IIII m m m miiiin khác nhau theo thn khác nhau theo thn khác nhau theo thn khác nhau theo th����i giani giani giani gian    
����I min/KhSi l�'ng (g)I min/KhSi l�'ng (g)I min/KhSi l�'ng (g)I min/KhSi l�'ng (g)    

ThThThTh�i gian�i gian�i gian�i gian    
15‰ 20 ‰ 25‰ 30‰ 

Ban "�u 0,524
 a
 ±0,011 0,520

 a
 ±0,010 0,525

 a
 ±0,011 0,523

a 
±0,009 

15 ngày 0,804
 a
 ±0,014 0,811

 b
 ±0,014 0,826

 cd
 ±0,015 0,826

 cd
 ±0,015 

30 ngày 1,167
 a
 ±0,017 1,165

 a
 ±0,017 1,193

 b
 ±0,019 1,168

 a
 ±0,017 

45 ngày 1,564
 a
 ±0,021 1,556

 b
 ±0,021 1,602

 c
 ±0,023 1,544

d
 ±0,019 

60 ngày 1,958
 a
 ±0,022 1,986

 b
 ±0,026 2,058

 c
 ±0,029 1,971

 d
 ±0,023 

Ghi chú: Các cha sS trong cùng 1 hàng khác nhau là khác nhau có ý nghda thSng kê (p<0,05) 
TSc "I t�ng tr�.ng t�Tng "Si v# khSi l�'ng cá 

mao !ch giSng nuôi . các "I min khác nhau dao 
"Ing trong kho*ng tM 0,022%/ngày "!n 0,023%/ngày 
. các nghi2m th>c thí nghi2m.  

3.1.3. �nh h�.ng c(a "I min "!n t� l2 sSng 
T� l2 sSng c(a cá mao !ch �Tng nuôi . các nghi2m 
th>c "I min khác nhau dao "Ing trong kho*ng tM 
52,7 ± 0,6% "!n 58,3 ± 4,2%.  

BBBB****ng ng ng ng 3: T3: T3: T3: T���� l l l l2222 s s s sSSSSng cng cng cng c((((a cá mao a cá mao a cá mao a cá mao !!!!ch theo thch theo thch theo thch theo th����i gian trong thí nghii gian trong thí nghii gian trong thí nghii gian trong thí nghi2222m "m "m "m "IIII m m m miiiinnnn    
����I min/T� l2 sSng (%)I min/T� l2 sSng (%)I min/T� l2 sSng (%)I min/T� l2 sSng (%)    

ThThThTh�i gian (ngày)�i gian (ngày)�i gian (ngày)�i gian (ngày)    
11115555‰‰‰‰    20202020‰‰‰‰    25252525‰‰‰‰    30303030‰‰‰‰    

15 76,7±7,8 81,0±4,6 88,0±2,6 83,3±6,0 

30 68,7±7,4 74,0±3,6 78,7±4,2 68,7±7,0 

45 58,3±3,1 66,0±4,4 74,0±4,4 60,7±3,2 

60 52,7±0,6 58,3±4,2 53,3±4,0 53,7±3,8 

K!t qu* nghiên c>u thí nghi2m �Tng cá mao !ch 
tM giai "oPn cá h�Tng lên cá giSng . các "I min tM 
15‰, 20 ‰, 25‰ và 30 ‰ cho thWy sau 60 ngày �Tng 
t� l2 sSng trung bình c(a cá giSng "Pt thWp nhWt 52,7 
± 0,6 % . "I min 15 ‰, cao nhWt là 58,3 ± 4,2%  . "I 
min 20‰. Các nghi2m th>c còn lPi có t� l2 sSng 53,3 
± 4,0% và 53,7 ± 3,8% t�Tng >ng "I min nuôi là 25 ‰ 
và 30‰. K!t qu* phân tích thSng kê cho thWy không 
có sY sai khác có ý nghda thSng kê v# t� l2 sSng giaa 
các nghi2m th>c trong thí nghi2m "I min (p>0,05).  

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a tha tha tha th>>>>c �n "c �n "c �n "c �n "!!!!n t�ng tr�n t�ng tr�n t�ng tr�n t�ng tr�....ng và ng và ng và ng và 
tttt���� l l l l2222 s s s sSSSSng cá mao ng cá mao ng cá mao ng cá mao !!!!ch giai "och giai "och giai "och giai "oPPPPn cá h�Tng lên cá n cá h�Tng lên cá n cá h�Tng lên cá n cá h�Tng lên cá 
gigigigiSSSSngngngng    

3.2.1. �nh h�.ng c(a th>c �n "!n t�ng tr�.ng 
chi#u dài 

K!t qu* cho thWy tSc "I t�ng t�.ng c(a cá mao 
!ch . các nghi2m th>c NT4, NT5 và NT7 kéo dài h!t 
chu kq nuôi (60 ngày). Các nghi2m th>c còn lPi nh� 
NT1, NT2 cá sSng "�'c 45 ngày trong chu kq nuôi và 
NT6 kéo dài "�'c 30 ngày nuôi. Riêng . NT3 cá ch� 
t%n tPi trong chu kq nuôi 15 ngày "�u. Các nghi2m 
th>c th>c �n cá không sSng sót "!n h!t chu kq nuôi 
(60 ngày) "�'c ghi nh,n là không thành công và 
không "�a vào phân tích các ch� tiêu "ánh giá sau 
này. 
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Hình Hình Hình Hình 1: Chi1: Chi1: Chi1: Chi####u dài cá mao u dài cá mao u dài cá mao u dài cá mao !!!!ch nuôi vch nuôi vch nuôi vch nuôi vRRRRi các loi các loi các loi các loPPPPi thi thi thi th>>>>c �n khác nhau theo thc �n khác nhau theo thc �n khác nhau theo thc �n khác nhau theo th����i gian i gian i gian i gian     

K!t qu* phân tích thSng kê v# tSc "I t�ng tr�.ng 
t�Tng "Si v# chi#u dài cá mao !ch . các nghi2m th>c 
th>c �n khác nhau (sau 60 ngày �Tng nuôi) cho thWy 
có sY sai khác có ý nghda thSng kê giaa NT7 vRi 2 
nghi2m th>c còn lPi (NT4, NT5) (p<0,05). Nghi2m 

th>c 4 và 5 không có sY sai khác có ý nghda thSng kê 
(p>0,05).  
Nh� v,y th>c �n có *nh h�.ng "!n tSc "I t�ng 
tr�.ng c(a cá mao !ch tM giai "oPn cá h�Tng lên cá 
giSng. �i#u này "�'c th/ hi2n . b*ng 4. 

BBBB****ng ng ng ng 4: Chi4: Chi4: Chi4: Chi####u dài trung bình (mm) cu dài trung bình (mm) cu dài trung bình (mm) cu dài trung bình (mm) c((((a cá a cá a cá a cá .... các nghi các nghi các nghi các nghi2222m thm thm thm th>>>>c thc thc thc th>>>>c �n theo thc �n theo thc �n theo thc �n theo th����i giani giani giani gian    
ThThThTh�i gian nuôi (ngày)/Chi#u dài toàn thân (mm)�i gian nuôi (ngày)/Chi#u dài toàn thân (mm)�i gian nuôi (ngày)/Chi#u dài toàn thân (mm)�i gian nuôi (ngày)/Chi#u dài toàn thân (mm)    

NghiNghiNghiNghi2m th>c2m th>c2m th>c2m th>c    
Ban "Ban "Ban "Ban "�u�u�u�u    15151515    30303030    45454545    60606060    

NT1 19,71±0,96 20,92±1,13 21,40±1,31 21,08±0,88 - 

NT2 19,67±0,91 20,89±1,11 20,43±1,43 20,42±1,20 - 

NT3 19,71±0,96 19,48±0,98 - - - 

NT4 19,73±0,98 21,23±1,11 23,07±1,26 26,95±1,46 28,16±1,58 

NT5 19,71±0,96 21,23±1,13 23,07±1,25 26,87±1,50 28,06±1,57 

NT6 19,70±0,95 21,00±1,37 21,34±1,30 - - 

NT7 19,69±0,96 21,21±1,11 22,48±1,22 25,67±1,43 25,19±141 

 K!t qu* phân tích cho thWy vRi kích th�Rc ban 
"�u b`ng nhau sau 60 ngày �Tng nuôi tM cá h�Tng 
lên cá giSng thì ch� . NT4 cá t�ng tr�.ng chi#u dài 
cao nhWt 19,73 ± 0,98 mm/con lên 28,16 ± 1,58 
mm/con, ti!p theo là NT5 "Pt t�ng tr�.ng 28,06 ± 
1,57 mm/con. 

3.2.2. �nh h�.ng c(a th>c �n "!n t�ng tr�.ng 
khSi l�'ng 

K!t qu* phân tích thSng kê v# tSc "I t�ng 
tr�.ng t�Tng "Si, tuy2t "Si khSi l�'ng cá mao !ch . 
các nghi2m th>c th>c �n khác nhau sau 60 ngày 
�Tng nuôi cho thWy có sY sai khác có ý nghda thSng 
kê giaa NT7 vRi NT4 và NT5 (p<0,05). Giaa hai NT4 
và NT5 không có sY sai khác có ý nghda thSng kê 
(p>0,05). 

BBBB****ng ng ng ng 5: T�ng tr�5: T�ng tr�5: T�ng tr�5: T�ng tr�....ng t�Tng "ng t�Tng "ng t�Tng "ng t�Tng "SSSSi khi khi khi khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng cng cng cng c((((a cá theo tha cá theo tha cá theo tha cá theo th����i gian gii gian gii gian gii gian giaaaaa các nghia các nghia các nghia các nghi2222m thm thm thm th>>>>c thc thc thc th>>>>c �nc �nc �nc �n    
ThThThTh�i gian �Tng nuôi (ngày)/KhSi l�'ng trung b�i gian �Tng nuôi (ngày)/KhSi l�'ng trung b�i gian �Tng nuôi (ngày)/KhSi l�'ng trung b�i gian �Tng nuôi (ngày)/KhSi l�'ng trung bình (g)ình (g)ình (g)ình (g) 

NTNTNTNT 
Ban "Ban "Ban "Ban "�u�u�u�u    15151515    30303030    45454545    60606060    

T�ng tr�T�ng tr�T�ng tr�T�ng tr�.ng .ng .ng .ng 
t�Tng "t�Tng "t�Tng "t�Tng "Si Si Si Si 
(%/ngày)(%/ngày)(%/ngày)(%/ngày)    

NT1 0,524±0,011 0,759±0,016 1,055±0,013 1,388±0,013 - - 

NT2 0,521±0,011 0,756±0,015 1,052±0,012 1,386±0,013 - - 

NT3 0,524±0,011 0,763±0,010 - - - - 

NT4 0,525±0,011 0,813±0,014 1,191±0,020 1,597±0,026 2,053±0,041 1,62
a
±0,04 

NT5 0,524±0,011 0,812±0,014 1,189±0,020 1,587±0,025 2,042±0,042 1,58
a
±0,01 

NT6 0,522±0,011 0,771±0,012 1,077±0,012 - - - 

NT7 0,524±0,011 0,811±0,014 1,172±0,019 1,561±0,023 1,947±0,040 1,15
b
±0,01 

Ghi chú: Các cha sS trong cùng 1 hàng khác nhau là khác nhau có ý nghda thSng kê (p<0,05) 
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K!t qu* phân tích cho thWy th>c �n có *nh 
h�.ng "!n tSc "I t�ng tr�.ng t�Tng "Si v# khSi 
l�'ng cá mao !ch sau 60 ngày nuôi dao "Ing 1,15 - 
1,62 %/ngày. Cao nhWt NT4 vRi tSc "I t�ng tr�.ng 
t�Tng "Si v# khSi l�'ng 1,62 ± 0,04 %/ngày và thWp 
nhWt . NT7 vRi tSc "I t�ng tr�.ng t�Tng "Si 1,15 ± 
0,01 %/ngày. NT5 cho tSc "I t�ng tr�.ng t�Tng "Si 
v# khSi l�'ng là 1,58 ± 0,01%/ngày 

3.2.3. �nh h�.ng c(a th>c �n "!n t� l2 sSng 
T� l2 sSng c(a cá ao !ch trong các nghi2m th>c 

th>c �n khác nhau "�'c xác "�nh theo 2 nhóm, bao 
g%m nhóm các nghi2m th>c cá sSng "!n h!t chu kq 
nuôi (NT4, NT5 và NT7) và nhóm nghi2m th>c th>c 
�n cá không t%n tPi "!n h!t chu kq nuôi (NT1, NT2, 
NT3 và NT6). Nhóm NT4, NT5, NT7 cá �Tng tM cá 
h�Tng lên cá giSng "#u còn sSng "!n sau 60 ngày 
nuôi.  

 
Hình Hình Hình Hình 2: T2: T2: T2: T���� l l l l2222 s s s sSSSSng cng cng cng c((((a cá Mao a cá Mao a cá Mao a cá Mao !!!!ch �Tng nuôi trong ch �Tng nuôi trong ch �Tng nuôi trong ch �Tng nuôi trong 

thí nghithí nghithí nghithí nghi2222m thm thm thm th>>>>c �nc �nc �nc �n    

T� l2 sSng các nghi2m th>c th>c �n cá không 
t%n tPi "!n h!t chu kq nuôi thì dao "Ing trong 
kho*ng 4,3 - 9,7% và t%n tPi cao nhWt "!n ngày th> 
50. Các nghi2m th>c còn lPi t� l2 sSng dao "Ing 
53,7% (NT7) "!n 66,3 % (NT4). T� l2 sSng c(a NT5 
"Pt 62,7 %. 

HoPt "Ing bOt m%i c(a cá mao !ch còn mang 
tính chWt thX "Ing nên các loPi th>c �n không di 
"Ing th��ng ít có hi2u qu* sk dXng trong vi2c �Tng 
nuôi cá giSng cá mao !ch. K!t qu* �Tng nuôi cho 
thWy các loPi th>c �n viên, th>c �n ch! bi!n t� l2 cá 
bOt m%i rWt thWp nên sinh tr�.ng và phát tri/n trong 
giai "oPn �Tng nuôi không cao. Bên cPnh "ó, k!t qu* 
nghiên c>u csng cho thWy tSc "I sinh tr�.ng c(a cá 
mao !ch giai "oPn cá h�Tng lên cá giSng là khá thWp.  

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a ma ma ma m,,,,t "t "t "t "IIII �Tng " �Tng " �Tng " �Tng "!!!!n t�ng n t�ng n t�ng n t�ng 
tr�tr�tr�tr�....ng và tng và tng và tng và t���� l l l l2222 s s s sSSSSng cá mao ng cá mao ng cá mao ng cá mao !!!!ch giai "och giai "och giai "och giai "oPPPPn cá h�Tng n cá h�Tng n cá h�Tng n cá h�Tng 
lên cá gilên cá gilên cá gilên cá giSSSSng ng ng ng     

3.3.1. �nh h�.ng c(a m,t "I �Tng "!n t�ng 
tr�.ng chi#u dài 

K!t qu* �Tng nuôi cho thWy tSc "I t�ng tr�.ng 
chi#u dài trong chu kq nuôi dao "Ing trong kho*ng 
9,3 - 10,1 mm/cá th/. Chi#u dài cao nhWt bOt gip . 
nghi2m th>c 3 con/lít và thWp nhWt . nghi2m th>c 1 
con/lít.  

BBBB****ng ng ng ng 6: Chi6: Chi6: Chi6: Chi####u dài cá mao u dài cá mao u dài cá mao u dài cá mao !!!!ch trong các nghich trong các nghich trong các nghich trong các nghi2222m thm thm thm th>>>>c mc mc mc m,,,,t "t "t "t "IIII theo th theo th theo th theo th����i giani giani giani gian    
ThThThTh�i gian nuôi/Chi#u dài toàn thân trung b�i gian nuôi/Chi#u dài toàn thân trung b�i gian nuôi/Chi#u dài toàn thân trung b�i gian nuôi/Chi#u dài toàn thân trung bìnhìnhìnhình    (mm)(mm)(mm)(mm)    MMMM,t "I ,t "I ,t "I ,t "I 

(con/lít)(con/lít)(con/lít)(con/lít)    Ban "�u 15 30 45 60 

1111    
19,7±0,90 

(17,9-21,6) 

21,9±1,03 

(19,6-25,1) 

24,9±1,23 

(22,5-28,8) 

26,2±1,35 

(23,6-31,1) 

29,0±1,55 

(26,0-34,3) 

3333    
19,3±1,04 

(17,0-21,3) 

22,2±1,17 

(19,1-24,9) 

24,1±1,31 

(20,6-27,3) 

27,0±1,51 

(22,9-30,5) 

29,4±1,67 

(24,6-33,6) 

5555    
19,8±1,00 

(17,8-21,8) 

21,9±1,10 

(19,4-25,0) 

24,8±1,30 

(22,3-28,8) 

26,8±1,34 

(24,1-34,7) 

29,5±2,08 

(24,6-34,2) 

K!t qu* phân tích cho thWy m,t "I �Tng nuôi 
không có sY sai khác có ý nghda thSng kê v# tSc "I 
t�ng tr�.ng t�Tng "Si chi#u dài giaa các m,t "I 
�Tng khác nhau (p>0,05). � nghi2m th>c 3 con/lít 
t�ng tr�.ng chi#u dài tM ban "�u là 19,3 ± 1,04 
mm/con lên 29,429,4 ± 1,67 mm/con sau 60 ngày 
nuôi. Còn . nghi2m th>c 5 con/lít thì kích th�Rc ban 
"�u là 19,8 ± 1,00 mm/con sau 60 ngày nuôi "Pt t�ng 
tr�.ng 29,5 ± 2,08 mm/con. 

3.3.2. �nh h�.ng c(a m,t "I �Tng "!n t�ng 
tr�.ng khSi l�'ng 

T�ng tr�.ng khSi l�'ng cá mao !ch theo th�i 
gian nuôi "�'c th/ hi2n tPi b*ng 7. K!t qu* phân tích 
cho thWy t�ng tr�.ng tuy2t "Si v# khSi l�'ng sau th�i 
gian nuôi dao "Ing trong kho*ng 0,19-0,20 g/cá th/. 
T�ng tr�.ng t�Tng "Si bOt gip cao nhWt . m,t "I 3 
con/lít và thWp nhWt . m,t "I nuôi 1 con/lít. K!t qu* 
phân tích cho thWy không có sY sai khác có ý nghda 
thSng kê v# tSc "I t�ng tr�.ng t�Tng "Si giaa các 
m,t "I �Tng khác nhau (p>0,05). 
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BBBB****ng ng ng ng 7: Kh7: Kh7: Kh7: KhSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng cá mao ng cá mao ng cá mao ng cá mao !!!!ch ch ch ch .... các nghi các nghi các nghi các nghi2222m thm thm thm th>>>>c mc mc mc m,,,,t "t "t "t "IIII �Tng theo th �Tng theo th �Tng theo th �Tng theo th����i giani giani giani gian    
ThThThTh�i gian nuôi/KhSi l�'ng trung b�i gian nuôi/KhSi l�'ng trung b�i gian nuôi/KhSi l�'ng trung b�i gian nuôi/KhSi l�'ng trung bình (g)ình (g)ình (g)ình (g) MMMM,t "I,t "I,t "I,t "I    

(con/lít)(con/lít)(con/lít)(con/lít) Ban "�u 15 30 45 60 

TTTTSc "I t�ngSc "I t�ngSc "I t�ngSc "I t�ng    
tr�tr�tr�tr�.ng t�Tng .ng t�Tng .ng t�Tng .ng t�Tng 
""""Si Si Si Si %/ngày%/ngày%/ngày%/ngày    

1 0,531±0,010 0,837±0,016 1,180±0,018 1,557±0,020 1,964±0,028 1,56 ± 0,42  

3 0,528±0,011 0,826±0,036 1,178±0,018 1,570±0,022 2,003±0,027 1,62 ± 0,37  

5 0,528±0,012 0,832±0,016 1,175±0,020 1,559±0,024 1,980±0,031 1,53 ± 0,28  

K!t qu* phân tích cho thWy tSc "I t�ng tr�.ng 
t�Tng "Si theo th�i gian nuôi c(a cá mao !ch dao 
"Ing 1,32 - 2,17%/ngày và bOt gip cao nhWt giai "oPn 
15 ngày "�u và thWp nhWt là giai "oPn 45-60 ngày 
nuôi. TSc "I t�ng tr�.ng t�Tng "Si trung bình sau 
th�i gian nuôi thk nghi2m bOt gip cao nhWt . m,t "I 
nuôi 3 con/lít vRi tSc "I t�ng tr�.ng "Pt 1,62 ± 
0,37%/ngày và thWp nhWt . m,t "I nuôi 5 con/lít "Pt 
1,53 ± 0,28%/ngày. TSc "I t�ng tr�.ng c(a cá mao 
!ch nuôi . m,t "I nuôi 1 con/lít "Pt 1,56 ± 
0,42%/ngày. K!t qu* phân tích cho thWy không có sY 
sai khác có ý nghda thSng kê v# tSc "I t�ng tr�.ng 
tuy2t "Si c(a cá mao !ch �Tng nuôi . các m,t "I 
khác nhau.  

3.3.3. �nh h�.ng c(a m,t "I �Tng "!n t� l2 sSng 
T� l2 sSng c(a cá mao !ch trong các thí nghi2m 

v# m,t "I �Tng khác nhau k!t thúc chu kq nuôi (60 
ngày) bOt gip cao nhWt . m,t "I nuôi 3 con/lít và 
thWp nhWt . m,t "I nuôi 5 con/lít vRi t� l2 sSng trung 
bình t�Tng >ng là 54,0 ± 2,0% và 57,8 ± 5,1%. T� l2 
sSng trung bình . m,t "I nuôi 1 con/lít là 56,7 ± 
5,8%. K!t qu* phân tích ANOVA cho thWy không có 
sY sai khác có ý nghda thSng kê v# t� l2 sSng c(a cá 
mao !ch trong các m,t "I �Tng nuôi khác nhau.   

 �% th� miêu t* t� l2 sSng c(a cá mao !ch . các 
m,t "I nuôi khác nhau "�'c th/ hi2n tPi hình 3. 

    
Hình Hình Hình Hình 3: T3: T3: T3: T���� l l l l2222 s s s sSSSSng cng cng cng c((((a cá Mao a cá Mao a cá Mao a cá Mao !!!!ch ch ch ch .... các m các m các m các m,,,,t "t "t "t "IIII    

�Tng khác nhau�Tng khác nhau�Tng khác nhau�Tng khác nhau    
M,t "I �Tng cá phX thuIc rWt nhi#u vào loài, giai 

"oPn phát tri/n, h2 thSng �Tng và sY ki/m soát môi 
tr��ng d�ch b2nh. Nhìn chung m,t "I �Tng có *nh 

h�.ng "!n tSc "I t�ng tr�.ng c(a cá, t� l2 phân "àn 
và t� l2 sSng c(a các loài cá bi/n.  

4. K�T LU N 

- T�ng tr�.ng cao nhWt giai "oPn cá h�Tng lên cá 
giSng "Pt khSi l�'ng 2,058 g và chi#u dài 29,1 mm 
sau 60 ngày nuôi . "I min 25‰ và sk dXng Artemia 
sinh khSi làm th>c �n. 

- T� l2 sSng giai "oPn cá h�Tng lên cá giSng "Pt 
giá tr� cao nhWt là 66,3% . nghi2m th>c cho �n 
Artemia sinh khSi và "I min 25‰. 

- M,t "I �Tng nuôi 1-5 con/lít không *nh h�.ng 
"!n sinh tr�.ng và t� l2 sSng c(a cá Mao !ch giai 
"oPn cá h�Tng lên cá giSng.   

- Sk dXng th>c �n ch! bi!n (cá, tôm b�m nho) 
k!t h'p vRi th>c �n sSng "/ �Tng nuôi cá mao !ch. 
Th>c �n phù h'p cho giai "oPn này là th>c �n sSng 
(Artemia sinh khSi) hoic Artemia sinh khSi k!t h'p 
th>c �n t�Ti (cá, tôm b�m nho) là phù h'p.   
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INFLUENCE OF SALINIZATION, DIETS AND STOCKING DENSITIES ON GROWTH AND SURVIINFLUENCE OF SALINIZATION, DIETS AND STOCKING DENSITIES ON GROWTH AND SURVIINFLUENCE OF SALINIZATION, DIETS AND STOCKING DENSITIES ON GROWTH AND SURVIINFLUENCE OF SALINIZATION, DIETS AND STOCKING DENSITIES ON GROWTH AND SURVIVAL VAL VAL VAL 

RATES OF GRATES OF GRATES OF GRATES OF GRUNTTING TOADFISH (RUNTTING TOADFISH (RUNTTING TOADFISH (RUNTTING TOADFISH (ALLENBATRACHUSALLENBATRACHUSALLENBATRACHUSALLENBATRACHUS---- GRUNNIENS  GRUNNIENS  GRUNNIENS  GRUNNIENS (LINNAEUS, 1758)) CULTURED(LINNAEUS, 1758)) CULTURED(LINNAEUS, 1758)) CULTURED(LINNAEUS, 1758)) CULTURED    
 FROM JUVENILE TO FINGERLINGS STAGE FROM JUVENILE TO FINGERLINGS STAGE FROM JUVENILE TO FINGERLINGS STAGE FROM JUVENILE TO FINGERLINGS STAGE    

Cao Van HungCao Van HungCao Van HungCao Van Hung, , , , Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Thi Phuong Thao, và Nguyen Phuoc Trieuvà Nguyen Phuoc Trieuvà Nguyen Phuoc Trieuvà Nguyen Phuoc Trieu    

SummarySummarySummarySummary    
Research on effects of salinity (15 ppm, 20 ppm, 25 ppm, 30 ppm),  diets (Acetes sp., industrial feed, 
copepode, artemia, chopped fish and shrimp) and stocking densities (1 individual/liter, 3 individual/liter, 5 
individual/liter) on the growth and survival rate of grunting toadfish (Allenbatrachus grunniens Linnaeus, 1758) 
cultured from juvenile to fingerlings stage was conducted from March to September 2016 in Ba Ria - Vung 
Tau province. Gruntting toadfish in juvenile stage with average initial body length of 19.3 ± 1.04 
mm/individual and average body weight of 0.520  ± 0.010 g/individual. The results showed that after 60 days, 
grunning toadfish from the salinity of  25 ppm had the best growth with average body length of 29.1 ± 1.66 
mm/ individual and average body weight of 2.058  ± 0.029 g/individual. Gruntting toadfish fed with DHA 
enriched Artemia or combined with fresh food (chopped fish and shrimp) achieved the highest growth (1.62 
%/day) and survival rate (66.3%); appropriate stocking density 1 - 5 individual/liter with the survival rates of 
57.8 ± 5.1%. These results provide the basic parameters to rear this species at artificial environment. 
Key words:Key words:Key words:Key words: Gruntting toadfish (Allenbatrachus grunniens), salinity, diet, stocking densities, growth, survival 
rate. 
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6NH H-�NG CGA PH-	NG PHÁP THU SINH KH�I VÀ 
NHI�T �� B6O QU6N �+N T] L� S�NG CGA VI T6O 

BI�N Chaetoceros calcitrans (Paulsen) Takano 1968 
Bùi TrBùi TrBùi TrBùi TrKKKKng Tâmng Tâmng Tâmng Tâm1111, Ng, Ng, Ng, Nguyuyuyuy����n Thn Thn Thn Th���� Kim Dung Kim Dung Kim Dung Kim Dung1111, V, V, V, Vs Ths Ths Ths Th���� Minh Lý Minh Lý Minh Lý Minh Lý2222, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n Thn Thn Thn Th���� Duy Duy Duy Duy2222tttt1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
MXc "ích c(a nghiên c>u này nh`m tìm ra "i#u ki2n thu và nhi2t "I b*o qu*n phù h'p "Si vRi sinh khSi vi 
t*o bi/n Chaetoceros calcitrans. �/ thu sinh khSi vi t*o bi/n Chaetoceros calcitrans tM d�ch nuôi cWy, mIt sS 
ph�Tng pháp thu hoPch khác nhau "ã "�'c sk dXng. T*o bi/n "�'c nuôi trong h2 thSng bình nhYa trong 
suSt 6 L. Sinh khSi t*o "�'c thu hoPch tPo s*n phvm cô "ic b`ng các ph�Tng pháp ly tâm, k!t bông b`ng 
nanochitosan và Magnafloc® LT25. S*n phvm sau khi thu "�'c b*o qu*n . các nhi2t "I khác nhau (-15, 1, 3, 
5oC) trên cT s. "ó nh`m tìm ra "i#u ki2n b*o qu*n phù h'p "Si vRi sinh khSi t*o cô "ic Chaetoceros 
calcitrans. K!t qu* nghiên c>u cho thWy, ph�Tng pháp ly tâm cho hi2u suWt thu h%i cao nhWt (98,70 ± 5,00%) 
so vRi k!t bông b`ng Magnafloc® LT25 (97,95 ± 1,00%) và k!t bông b`ng nanochitosan (97,91 ± 1,00%). B*o 
qu*n s*n phvm t*o cô "ic phù h'p nhWt . "i#u ki2n lPnh (1-5oC), trong "ó b*o qu*n . "i#u ki2n nhi2t "I 3oC 
cho t� l2 và kh* n�ng sSng cao nhWt (> 56%) vRi th�i gian b*o qu*n trên 6 tu�n. Tuy nhiên các s*n phvm t*o 
cô "ic b*o qu*n . nhi2t "I thWp (-15oC) t! bào t*o có chWt l�'ng và kh* n�ng sSng thWp nhWt (< 28%) vRi th�i 
gian b*o qu*n d�Ri 4 tu�n. 
TTTTMMMM khoá khoá khoá khoá: Kh* n�ng sSng c(a t*o, thu hoPch, b*o qu*n, vi t*o bi/n Chaetoceros calcitrans. 

    
1. �*T V+N �,16161616    
Th>c �n tM vi t*o bi/n Chaetoceros calcitrans rWt 

quan trKng cho sY phát tri/n c(a Wu trùng "Ing v,t 
thu� s*n, vi t*o bi/n "�'c sk dXng th��ng xuyên 
d�Ri dPng d�ch nuôi ch�a cô "ic tPi các trPi s*n xuWt 
giSng. Tuy nhiên vi2c sk dXng d�ch t*o t�Ti sSng phX 
thuIc rWt nhi#u vào công ngh2 nuôi, "ic bi2t là "i#u 
ki2n tY nhiên do "ó không ch( "Ing "�'c ngu%n 
th>c �n liên tXc trong quá trình s*n xuWt giSng làm 
gi*m n�ng suWt và hi2u qu*. Vi2c sk dXng t*o cô "ic 
t�Ti thay th! t*o sSng là gi*i pháp quan trKng nh`m 
t�ng n�ng suWt và gi*m giá thành trong s*n xuWt 
giSng th(y s*n (Montaini và cs., 1995). 

 Vi t*o bi/n C. calcitrans có th/ thu hoPch 
b`ng nhi#u ph�Tng pháp khác nhau nh� k!t bông 
b`ng NaOH, FeCl3, Al2(SO4)3, Magnafloc® LT25, 
nannochitosan  (Knuck và cs., 2006), ly tâm và lKc. 
Mic dù, thu hoPch và b*o qu*n t*o có rWt nhi#u 
ph�Tng pháp khác nhau "�'c sk dXng, tuy nhiên tùy 
thuIc vào tMng loPi vi t*o s� sk dXng các ph�Tng 
pháp phù h'p "/ kéo dài th�i gian, nâng cao t� l2 
sSng và chWt l�'ng s*n phvm t*o (Harith và cs., 
2010).   

Nghiên c>u này nh`m "ánh giá *nh h�.ng c(a 
ph�Tng pháp thu hoPch và nhi2t "I b*o qu*n "!n t� 
l2 sSng và chWt l�'ng c(a vi t*o C. calcitrans. Vi t*o 
C. calcitrans "�'c thu hoPch b`ng các ph�Tng pháp 
                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản 

2
 Trường Đại học Hải Phòng 

khác nhau (ly tâm, k!t bông và lKc). Vi2c "ánh giá 
kh* n�ng sSng c(a t! bào t*o sau th�i gian l�u gia 4-
6 tu�n thông qua hoPt hóa csng "�'c nghiên c>u. 
K!t qu* c(a nghiên c>u s� là cT s. "/ lYa chKn 
ph�Tng pháp thu hoPch và b*o qu*n t*o cô "ic phù 
h'p nh`m >ng dXng vào thYc ti�n s*n xuWt.    

2. V T LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. V2.1. V2.1. V2.1. V,,,,t lit lit lit li2222u nghiên cu nghiên cu nghiên cu nghiên c>>>>uuuu    
T*o C. calcitrans "�'c cung cWp b.i Phòng 

Nghiên c>u Công ngh2 Sinh hKc bi/n, Vi2n Nghiên 
c>u H*i s*n. Môi tr��ng nuôi cWy "�'c sk dXng môi 
tr��ng f/2 (Guillard, 1975). 

Các hoá chWt thi!t b� khác bao g%m: Magnafloc® 
LT25 (Anh), nanochitosan, glyxezin, axit xictric , 
vitamin C, thuSc nhuIm màu Evan’s blue (¬n "I). 
Thi!t b�: Sng falcon, pipet, máy "o "a thông sS môi 
tr��ng (nhi2t "I, pH), máy "o c��ng "I ánh sáng 
photon k!, kính hi/n vi Nikon và bu%ng "!m h%ng 
c�u Neubauer (�>c). 

2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c>>>>uuuu    
T*o giSng "�'c hoPt hóa tM môi tr��ng thPch 

(agar) sang môi tr��ng nuôi long trong các "i#u ki2n 
thích h'p: 20-30 µmol photons.m-2.s-1, "I min: 28‰, 
nhi2t "I: 25oC, chu kì sáng 12/12, môi tr��ng nuôi 
t*o: F/2; th/ tích nuôi 50 ml. T*o giSng "�'c lOc "#u 
2 l�n/ngày. Sau 5-7 ngày nuôi, ti!n hành nhân giSng 
cWp 1. T*o giSng "�'c chuy/n sang bình tam giác th/ 
tích 250 ml. Nhân giSng cWp 2: t*o giSng cWp 1 khi 
"Pt m,t "I thích h'p "�'c chuy/n sang nuôi trong 
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bình tam giác 1000 ml, c��ng "I chi!u sáng 40-60 
µmol photons.m-2.s-1, sXc khí 24/24h và "i#u ch�nh 
pH 7,5-8,5 b`ng sXc CO2. Sau "ó t*o s� "�'c nhân 
nuôi trong các bình 10 l, t*o "�'c thu hoPch . "�u 
pha cân b`ng (sau 6-8 ngày nuôi). D�ch t*o "�'c sk 
dXng làm các thí nghi2m thu hoPch sinh khSi b`ng 
các ph�Tng pháp khác nhau.  

2.2.1. �nh h�.ng c(a ph�Tng pháp thu hoPch 
"!n hi2u suWt thu h%i sinh khSi t*o  

Nghiên c>u *nh h�.ng c(a chWt tr' lOng polyme 
tZng h'p (Magnafloc® LT25) "!n hi2u suWt thu h%i 
sinh khSi t*o C. calcitrans. Thí nghi2m "�'c thi!t k! 
g%m 3 nghi2m th>c t�Tng >ng vRi 3 m>c n%ng "I 
chWt tr' lOng Magnafloc® LT25: 0,4, 0,6 và 0,8 mg/L, 
"i#u ch�nh pH 10,2 (Harith và cs., 2010). MUi lô thí 
nghi2m bS trí hoàn toàn ngpu nhiên và "�'c lip lPi 3 
l�n. 

Nghiên c>u *nh h�.ng c(a polyme sinh hKc 
(nanochitosan) "!n kh* n�ng thu, tPo s*n phvm cô 
"ic tM t*o C. calcitrans. Thí nghi2m "�'c thi!t k! 
g%m 3 nghi2m th>c t�Tng >ng vRi 3 m>c n%ng "I 
nanochitosan: 40, 60 và 80 mg/L, "i#u ch�nh pH 9 
(Heasman và cs., 2000). MUi lô thí nghi2m bS trí 
hoàn toàn ngpu nhiên và "�'c lip lPi 3 l�n. 

Nghiên c>u *nh h�.ng c(a ly tâm "!n kh* n�ng 
thu, tPo s*n phvm cô "ic tM t*o C. calcitrans, thí 
nghi2m "�'c thi!t k! g%m 3 nghi2m th>c t�Tng >ng 
vRi các tSc "I ly tâm 2000, 4000, 6000 vòng/phút . 
th�i gian ly tâm là 5 phút. MUi nghi2m th>c lip lPi 3 
l�n. Các s*n phvm sinh khSi t*o thu hoPch "�'c sk 
dXng cho nghiên c>u b*o qu*n. 

2.2.2. �nh h�.ng c(a ph�Tng pháp b*o qu*n 
sinh khSi t*o  

Nghiên c>u b*o qu*n s*n phvm t*o cô "ic C. 
calcitrans b`ng mIt sS chWt phX gia (glyxezin 10%, 
axit xitric - "i#u ch�nh pH 4-5, vitamin C 1%) và nhi2t 
"I "/ kéo dài th�i gian b*o qu*n và chWt l�'ng c(a 
các s*n phvm t*o cô "ic. Thí nghi2m "�'c bS trí 
hoàn toàn ngpu nhiên vRi 3 loPi chWt b*o qu*n 
glyxezin, axit xitric, vitamin C và 4 m>c nhi2t "I l�n 
l�'t là -15°0C, 1°0C, 3°0C, 5°0C. HUn h'p t*o cô "ic "�'c 
bZ sung thêm chWt phX gia cho vào các lK b*o qu*n 
vRi khSi l�'ng 30 g/lK. MUi nghi2m th>c lip lPi 3 l�n. 
Các s*n phvm b*o qu*n s� "�'c ti!n hành ki/m tra 
theo tu�n trong vòng 6 tu�n "/ xác "�nh các ch� tiêu 
v# t� l2 sSng, t� l2 t! bào k!t dính, m>c "I nhi�m 
khuvn, màu sOc s*n phvm và chWt l�'ng c(a s*n 
phvm t*o b*o qu*n. 

2.2.3. MIt sS ph�Tng pháp xác "�nh các ch� tiêu 

Ph�Tng pháp xác "�nh t� l2 sSng c(a t*o: dYa 
theo h�Rng dpn c(a Heasman và cIng sY, (2001): sk 
dXng thuSc nhuIm Evan’s blue 1% (w/v) theo t� l2 
20 ml mpu: 1 ml thuSc nhuIm "/ . nhi2t "I phòng 
trong 30 phút sau "ó ki/m tra mpu trên kính hi/n vi 
quang hKc. Các t! bào vi t*o b� ch!t s� b� bOt màu 
thuSc nhuIm trong khi các t! bào nguyên v[n s� vpn 
gia nguyên màu sOc tY nhiên c(a chúng b.i thành t! 
bào còn nguyên v[n. 

T� l2 sSng c(a t! bào (%) = (t! bào sSng/tZng sS 
t! bào) x 100 

Hi2u suWt lOng: theo công th>c c(a Harith & 
cIng sY (2009). 

 H (%) = ((Ci - Cf)/Ci) x 100 
Trong "ó: H: hi2u suWt lOng; Ci: m,t "I t! bào 

tr�Rc khi cho chWt lOng; Cf: M,t "I t! bào sau khi lOng. 
2.2.4. Thu th,p và xk lý sS li2u 
SS li2u thu th,p "�'c phân tích ph�Tng pháp 

phân tích thSng kê mô t*. �ánh giá sY sai khác giaa 
các công th>c thí nghi2m "�'c phân tích b`ng 
ANOVA mIt nhân tS vRi m>c ý nghda thSng kê α = 
0,05. 

3. K�T QU� VÀ TH�O LU N 
3.1. 3.1. 3.1. 3.1. ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a cha cha cha chWWWWt kt kt kt k!!!!t lt lt lt lOOOOng Magnng Magnng Magnng Magnafloc afloc afloc afloc 

LT25 "LT25 "LT25 "LT25 "!!!!n khn khn khn kh**** n�ng thu sinh kh n�ng thu sinh kh n�ng thu sinh kh n�ng thu sinh khSSSSi ti ti ti t****o o o o Chaetoceros Chaetoceros Chaetoceros Chaetoceros 
calcitranscalcitranscalcitranscalcitrans 

K!t qu* nghiên c>u *nh h�.ng c(a Magnafloc® 

LT25 "!n hi2u suWt k!t lOng sinh khSi t*o "�'c th/ 
hi2n . b*ng 1. 
BBBB*ng *ng *ng *ng 1111. Hi. Hi. Hi. Hi2u suWt lOng vi t*o 2u suWt lOng vi t*o 2u suWt lOng vi t*o 2u suWt lOng vi t*o CCCC.... calcitrans calcitrans calcitrans calcitrans    . các n%ng . các n%ng . các n%ng . các n%ng 

""""I Magnafloc LT25 khác nhaI Magnafloc LT25 khác nhaI Magnafloc LT25 khác nhaI Magnafloc LT25 khác nhauuuu    
N%ng "I (mg/L) Hi2u suWt k!t lOng (%) 

0,4 92,64 ± 8,62
a
 

0,6 97,95 ± 1,00
b
 

0,8 97,57 ± 1,52
b
 

Các cha cái trong cùng mIt cIt, các giá tr� trung 
bình có ký tY vi!t lên nh� nhau thì sai khác không có 
ý nghda (P>0,05), ± "I l2ch chuvn (SD), (n=3). 
           K!t qu* cho thWy không có sY khác bi2t rõ r2t 
giaa hi2u suWt lOng t*o . các n%ng "I Magnafloc® 
LT25 khác nhau. � n%ng "I Magnafloc® LT25 0,4 
mg/L hi2u suWt lOng là 92,64 ± 8,62% và "Pt hi2u suWt 
97,95 ± 1,00 %; 97,57 ± 1,52% l�n l�'t . các n%ng "I 
Magnafloc® LT25 0,6 và 0,8 mg/L. Nghiên c>u này 
khá t�Tng "%ng vRi nghiên c>u c(a Harith (2009) 
cùng thk nghi2m trên "Si t�'ng vi t*o Chaetoceros 
calcitrans vRi vi2c "i#u ch�nh pH tSi �u (pH 10,2) và 
các n%ng "I Magnafloc® LT25 l�n l�'t là 0,1, 0,25, 
0,5, 0,75 và 1 mg/L. K!t qu* c(a nghiên c>u csng 
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cho thWy không có sY khác bi2t v# hi2u suWt lOng 
(hi2u suWt lOng t*o>95%) khi t�ng li#u l�'ng 
Magnafloc® LT25. Tuy nhiên, tSc "I lOng thì lPi t�ng 
lên "áng k/, "ic bi2t . các n%ng "I Magnafloc LT25 
là 0,5, 0,75 và 1 mg/L. TSc "I lOng cao hTn dpn "!n 
th�i gian lOng vi t*o "�'c rút ngOn lPi. Vi2c bZ sung 
chWt tr' lOng làm quá trình k!t lOng x*y ra nhanh hTn 
b.i sY gia t�ng kích th�Rc c(a khSi lOng (Knuckey và 
cIng sY, 2006). Nhi#u chWt k!t lOng có *nh h�.ng 
không tSt "!n t! bào và chWt l�'ng sinh khSi c(a vi 
t*o. Tuy nhiên, Magnafloc® LT25 "ã "�'c ch>ng 
nh,n "/ sk dXng trong xk lý n�Rc hay làm chWt tr' 
lOng trong ngành công nghi2p s*n xuWt bia và "�'c 
phân loPi là hóa chWt không "Ic hPi (Harith và cs., 
2009). Do "ó, vi2c sk dXng Magnafloc® LT25 thay 
th! các chWt tr' lOng thông th��ng là mIt gi*i pháp 
thu hoPch "Pt hi2u suWt lOng t*o và tSc "I lOng t*o 
cao mà không *nh h�.ng "!n chWt l�'ng vi t*o. 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a polyme sinh ha polyme sinh ha polyme sinh ha polyme sinh hKKKKc c c c 
nanochitosan "nanochitosan "nanochitosan "nanochitosan "!!!!n khn khn khn kh**** n�ng thu sinh kh n�ng thu sinh kh n�ng thu sinh kh n�ng thu sinh khSSSSi ti ti ti t****oooo    
Chaetoceros calcitransChaetoceros calcitransChaetoceros calcitransChaetoceros calcitrans    

Nghiên c>u *nh h�.ng c(a polyme sinh hKc 
(nanochitosan) vRi các n%ng "I (40, 60, 80 mg/L) 
"!n hi2u suWt lOng t*o, k!t qu* "�'c th/ hi2n . b*ng 
2. 

BBBB*ng 2. Hi2u suWt k!t lOng t*o *ng 2. Hi2u suWt k!t lOng t*o *ng 2. Hi2u suWt k!t lOng t*o *ng 2. Hi2u suWt k!t lOng t*o C. calcitransC. calcitransC. calcitransC. calcitrans    . các . các . các . các 
nnnn%ng "I nanochitosan%ng "I nanochitosan%ng "I nanochitosan%ng "I nanochitosan    

N%ng "I (mg/l) Hi2u suWt k!t lOng (%) 
40 96,21±1,60

a 

60 97,96±1,44
a 

80 97,35±1,00
a 

Các cha cái trong cùng mIt cIt, các giá tr� trung bình 
có ký tY vi!t lên nh� nhau thì sai khác không  có ý 
nghda (P>0,05), ± "I l2ch chuvn (SD), (n=3). 

K!t qu* tM b*ng 2 cho thWy, hi2u suWt lOng t*o 
"Pt cao nhWt . n%ng "I nanochitosan 60 mg/L (97,96 
± 1,44%) và cao hTn so vRi n%ng "I 40 mg/l (96,21%) 
và n%ng "I 80 mg/L ( 97,34%), tuy nhiên không có sY 
khác bi2t có ý nghda thSng kê giaa các nghi2m th>c ( 
P>0,05). 

�Si vRi mUi loài t*o, hi2u suWt k!t bông "Pt cao 
nhWt tùy thuIc vào các chWt k!t bông khác nhau 
(Harith và cs., 2009). Cùng nghiên c>u v# vWn "# này 
. t*o Chaetoceros sp., theo Ngô Th� Thu Th*o 
(2016) t*o lOng vRi chitosan . các n%ng "I 40 — 100 
mg/L "#u cho k!t qu* t�Tng "�Tng (P>0,05) v# hi2u 
suWt lOng (91-92%) sau 7 gi� và ch� có sY khác bi2t có 
ý nghda thSng kê (P>0,05) v# hi2u suWt lOng khi n%ng 
"I Chitosan < 30 mg/L so vRi các nghi2m th>c còn 

lPi. Nghiên c>u c(a Divakaran và Pillai (2002) csng 
cho thWy quá trình lOng t*o "Pt hi2u qu* cao > 95% 
khi t�ng n%ng "I Chitosan 40 — 80 mg/L. 

So sánh v# hi2u suWt lOng t*o "Pt "�'c trong 
nghiên c>u trên, Harith và cIng sY (2009) nghiên 
c>u hi2u suWt lOng t*o Chaetoceros calcitrans b`ng 
các chWt lOng khác nhau NaOH và KOH "#u có th/ 
"Pt hi2u suWt lOng > 90%. Farid và cIng sY, (2011) "ã 
thk nghi2m thu h%i sinh khSi vi t*o Nannochloropsis 
b`ng nanochitosan và "Pt hi2u qu* k!t lOng > 80%. 
K!t qu* lOng t*o b`ng nanochitosan trong nghiên 
c>u này csng cho hi2u suWt lOng cao t�Tng "�Tng so 
vRi các nghiên c>u tr�Rc "ây.  

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a ly tâm "a ly tâm "a ly tâm "a ly tâm "!!!!n khn khn khn kh**** n�ng thu  n�ng thu  n�ng thu  n�ng thu 
sinh khsinh khsinh khsinh khSSSSi ti ti ti t****oooo Chaetoceros calcitrans Chaetoceros calcitrans Chaetoceros calcitrans Chaetoceros calcitrans    

Trong sS các ph�Tng pháp thu h%i sinh khSi vi 
t*o, ly tâm là mIt trong nhang ph�Tng pháp có hi2u 
qu* cao. Trong nghiên c>u này "ã thu h%i sinh khSi 
vi t*o Chaetoceros calcitrans . tSc "I ly tâm 2000, 
4000 và 6000 vòng/ phút trong kho*ng th�i gian 10 
phút. K!t qu* "�'c th/ hi2n trong b*ng 3. 
BBBB*ng *ng *ng *ng 3333. So sánh hi. So sánh hi. So sánh hi. So sánh hi2u suWt lOng vi t*o 2u suWt lOng vi t*o 2u suWt lOng vi t*o 2u suWt lOng vi t*o CCCC.... calcitrans  calcitrans  calcitrans  calcitrans . . . . 

các tcác tcác tcác tSc "I và th�i gian ly tâm khác nhauSc "I và th�i gian ly tâm khác nhauSc "I và th�i gian ly tâm khác nhauSc "I và th�i gian ly tâm khác nhau    
TSc "I ly tâm (v/p) Hi2u suWt ly tâm (%) 

2000 89,7 ± 4,63
c
 

4000 93,8 ± 3,82
a
 

6000 98,7 ± 5,00
b
 

Các cha cái trong cùng mIt cIt, các giá tr� trung bình 
có ký tY vi!t lên khác nhau thì sai khác có ý nghda 
(P<0,05), ± "I l2ch chuvn (SD), (n=3). 

K!t qu* tM b*ng 3 cho thWy, sY khác bi2t v# hi2u 
suWt ly tâm giaa các tSc "I ly tâm khác nhau. CX th/, 
so sánh giaa tSc "I ly tâm thì hi2u suWt ly tâm "Pt cao 
nhWt . 6000 vòng/phút (98,7 ± 5,00% trong 10 phút ), 
ti!p "!n tSc "I ly tâm 4000 vòng/ phút và hi2u suWt 
ly tâm thWp nhWt tSc "I ly tâm 2000 vòng/phút l�n 
l�'t là 93,8 ± 3,82 và 89,7 ± 4,63% trong 10 phút. TPi 
các mSc th�i gian ly tâm khác nhau k!t qu* csng có 
sY khác bi2t v# hi2u suWt ly tâm rõ r2t. K!t qu* c(a 
nghiên c>u này khá t�Tng "%ng vRi nghiên c>u c(a 
Vs Kim Thoa (2014) khi nghiên c>u trên "Si t�'ng là 
vi t*o N.oculata, tSc "I ly tâm có *nh h�.ng "!n hi2u 
suWt ly tâm vi t*o. CX th/ là hi2u suWt ly tâm t*o "Pt > 
90% khi tSc "I ly tâm 5000- 6000 vòng/ phút. 

3.4. 3.4. 3.4. 3.4. ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a nhia nhia nhia nhi2222t "t "t "t "IIII b b b b****o quo quo quo qu****n "n "n "n "!!!!n tn tn tn t���� l l l l2222    
ssssSSSSng cng cng cng c((((a ta ta ta t****o Chaeto Chaeto Chaeto Chaetoceros calcitrans oceros calcitrans oceros calcitrans oceros calcitrans     

K!t qu* tM hình 1 cho thWy, . các m>c nhi2t "I 
khác nhau tM tu�n 1 "!n tu�n 6 t� l2 sSng c(a t! bào 
vi t*o C. calcitrans "#u gi*m. CX th/ t� l2 sSng gi*m 
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thWp nhWt vào tu�n th> 6, . -15°0C t� l2 sSng gi*m 
nhi#u nhWt tM 68,91 ± 3,65% xuSng còn 11,30 ± 0,73%, 
t� l2 sSng gi*m thWp nhWt . 3°0C tM 81,64 ± 0,29% 
xuSng còn 42,37 ± 1,52%. Các m>c nhi2t "I 1°0C và 
5°0C vào tu�n th> 6 t� l2 t! bào sSng l�n l�'t là 26,73 ± 
0,29% và 35,99 ± 3,39%. K!t qu* phân tích ANOVA so 
sánh giaa các m>c nhi2t "I b*o qu*n khác nhau cho 
thWy sY khác bi2t có ý nghda thSng kê (p< 0,05). Nh� 
v,y, k!t qu* b*o qu*n sinh khSi t*o C. calcitrans . 
3°0C (không phân bi2t chWt b*o qu*n) cho t� l2 sSng 
là cao nhWt (> 56%) . th�i gian b*o qu*n > 6 tu�n. 
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Hình 2. �nh h�.ng c(a các chWt phX gia "!n t� l2 

sSng c(a t*o C. calcitrans 
K!t qu* trên cho thWy, . các m>c nhi2t "I khác 

nhau tM tu�n 1 "!n tu�n 6 t� l2 sSng c(a t! bào vi t*o 
C. calcitrans "#u có xu h�Rng gi*m (Hình 2). Tuy 
nhiên "Si vRi mpu b*o qu*n b`ng c* 3 chWt phX gia tM 
tu�n 1 "!n tu�n 6 t� l2 sSng c(a t! bào gi*m mPnh tM 
64,43 ± 1,45% xuSng còn 1,18 ± 0,41%. T� l2 sSng "Pt 
cao nhWt và t�Tng "Si Zn "�nh "Si vRi mpu b*o qu*n 
b`ng axit xitric, sau 6 tu�n t� l2 sSng còn 40,62 ± 
0,20%. Mpu t*o b*o qu*n b`ng glyxerin, vitamin C và 
"Si ch>ng csng cho k!t qu* thWp hTn. K!t qu* phân 
tích ANOVA giaa các nghi2m th>c b*o qu*n tM tu�n 
2 cho thWy sY khác bi2t có ý nghda thSng kê (P< 

0,05). Ngoài ra, k!t qu* phân tích v# chWt l�'ng cho 
thWy, vi t*o C. calcitrans b*o qu*n b`ng axit citric . 
3°C có t� l2 sSng cao nhWt (> 56%), t� l2 k!t dính và 
m>c "I nhi�m thWp nhWt. Nghiên c>u c(a Low và 
cIng sY (2015) csng ch� ra, b*o qu*n sinh khSi vi t*o 
bi/n . nhi2t "I lPnh 0 và 5oC cho th�i gian b*o qu*n 
kéo dài và gia "�'c chWt l�'ng t*o. Nh� v,y, k!t qu* 
nghiên c>u này cho thWy b*o qu*n vi t*o . nhi2t "I 
lPnh bZ sung axit xitric cho hi2u qu* là tSt nhWt so 
vRi các chWt phX gia khác. 

4. K�T LU N 
Thu sinh khSi t*o C. calcitrans b`ng các ph�Tng 

pháp khác nhau cho hi2u qu* khác nhau. Thu h%i t*o 
b`ng Magnafloc LT25 . n%ng "I 0,6 mg/L cho hi2u 
suWt 97,96%, thu h%i t*o b`ng nanochitosan . n%ng "I 
60 mg/L cho hi2u suWt 97,95% và thu h%i t*o b`ng ly 
tâm . 6000 v/p cho hi2u suWt 98,70%. 

B*o qu*n s*n phvm t*o cô "ic theo nhi2t "I, k!t 
qu* t� l2 sSng t! bào t*o . các nhi2t "I - 15, 1, 3, 5oC 
t�Tng >ng "Pt 23,86%, 47,44%, 59,25% và 49,48% sau 6 
tu�n b*o qu*n. T� l2 sSng c(a t*o theo các chWt phX 
gia glyxerin, axit xitric, vitamin C, GL+Axitr+Vit C 
t�Tng >ng "Pt 46,67%, 56,79%, 42,22% và 30,04% sau 6 
tu�n b*o qu*n. B*o qu*n sinh khSi t*o C. calcitrans . 
3°0C bZ sung axit xitric cho t� l2 sSng cao nhWt, t� l2 
k!t dính và m>c "I nhi�m thWp nhWt. 

LLLL����i ci ci ci c****m Tn:m Tn:m Tn:m Tn:    Công trình "�'c sY hU tr' kinh phí 
c(a "# tài “Nghiên c>u xây dYng quy trình công 
ngh2 s*n xuWt s*n phvm th>c �n bZ sung giàu axit 
béo tM vi t*o bi/n Chaetoceros calcitrans và 
Nannochloropsis oculata nh`m phXc vX s*n xuWt 
giSng th(y s*n” cWp thành phS H*i Phòng, mã sS 
�T.TS.2016.753. 
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EFFECT OF DEFFECT OF DEFFECT OF DEFFECT OF DIFFERENT HARVEST METHODS AND STORAGE TEMPERATURE ON THE VIABILITY IFFERENT HARVEST METHODS AND STORAGE TEMPERATURE ON THE VIABILITY IFFERENT HARVEST METHODS AND STORAGE TEMPERATURE ON THE VIABILITY IFFERENT HARVEST METHODS AND STORAGE TEMPERATURE ON THE VIABILITY 

OF MARINE MICROALGAE, OF MARINE MICROALGAE, OF MARINE MICROALGAE, OF MARINE MICROALGAE, Chaetoceros calcitransChaetoceros calcitransChaetoceros calcitransChaetoceros calcitrans (Paulsen) Takano 1968 (Paulsen) Takano 1968 (Paulsen) Takano 1968 (Paulsen) Takano 1968    
Bui Trong Tam, Nguyen Thi Kim Dung, Vu Thi Minh Ly, Nguyen Thi DuyetBui Trong Tam, Nguyen Thi Kim Dung, Vu Thi Minh Ly, Nguyen Thi DuyetBui Trong Tam, Nguyen Thi Kim Dung, Vu Thi Minh Ly, Nguyen Thi DuyetBui Trong Tam, Nguyen Thi Kim Dung, Vu Thi Minh Ly, Nguyen Thi Duyet    

SummarySummarySummarySummary    
The aim of this study was to propose the suitable harvest method and storage conditions for cell concentrate 
of microalgae. The performance of different harvest methods for recovery of cell biomass of marine 
microalgae, Chaetoceros calcitrans from the culture broth was evaluated. The marine microalgae, 
Chaetoceros calcitrans were cultivated using 6 L photobioreactor. The microalgae cell were concentrated 
either by flocculation, filtration or centrifugation and then stored at different temperatures (-15, 1, 3, 5oC) to 
investigate the optimum storage conditions for C. calcitrans. High harvesting efficiency of microalgae 
biomass (98.97%) was obtained using centrifugation as compared to flocculation with Magnafloc® LT25 
(97,96%) and flocculation with nanochitosan (97.95%). Storage of C. calcitrans biomass at chilled temperature 
(3oC) directly after the harvesting using these three different separation methods resulted in extended shelf 
life (> 5 weeks) and maintain the quality of cell C. calcitrans (the viability of  
the microalgae were > 56%). Frozen biomass (-15oC) fail to preserve the quality of C. calcitrans biomass after 
storage for more than 3 weeks. 
Key words:Key words:Key words:Key words: Microalgae, Chaetoceros calcitrans, harvest, storage, viability. 
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6NH H-�NG CGA MÔI TR-�NG DINH D-mNG VÀ ÁNH 
SÁNG �+N S3 SINH TR-�NG CGA RONG S1N 

(Kappaphycus alvarezii, Doty) GI�NG NUÔI C(Y MÔ 
PhPhPhPhPPPPm Thm Thm Thm Th���� Mát Mát Mát Mát1111, �ào Duy Thu, �ào Duy Thu, �ào Duy Thu, �ào Duy Thu1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n Thn Thn Thn Th���� Duy Duy Duy Duy2222tttt1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n V�n Nguyênn V�n Nguyênn V�n Nguyênn V�n Nguyên1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Nuôi d�wng cây con tái sinh là b�Rc cuSi cùng và có tính chWt quy!t "�nh "!n thành công c(a quy trình nhân 
giSng rong sXn Kappaphycus alvarezii b`ng ph�Tng pháp nuôi cWy mô. Môi tr��ng dinh d�wng và c��ng "I 
ánh sáng là 2 y!u tS chính *nh h�.ng "!n sY sinh tr�.ng c(a rong sXn giSng. Bài báo này trình bày k!t qu* 
nghiên c>u lYa chKn "i#u ki2n thích h'p cho sY sinh tr�.ng c(a rong sXn Kappaphycus alvarezii nuôi cWy mô 
trên cT s. bS trí thí nghi2m so sánh tác "Ing c(a các loPi môi tr��ng dinh d�wng và c��ng "I ánh sáng khác 
nhau. K!t qu* cho thWy, môi tr��ng f/2 không thích h'p vRi vi2c nuôi rong, trong khi "ó môi tr��ng PES và 
môi tr��ng NH4Cl-KH2PO4 "#u cho hi2u qu* cao. TSc "I sinh tr�.ng, sS l�'ng ch%i và chi#u dài t�ng trung 
bình c(a mpu rong nuôi trong môi tr��ng PES "Pt cao nhWt, l�n l�'t là 5%/ngày; 14,4 mm/tháng và 6,4 
ch%i/tháng. Tuy nhiên, sY sinh tr�.ng c(a rong không khác bi2t có ý nghda thSng kê (p > 0,05) khi nuôi 
trong môi tr��ng PES hay môi tr��ng NH4Cl-KH2PO4. K!t qu* nghiên c>u csng ch� ra r`ng, sY sinh tr�.ng 
c(a rong tái sinh nuôi . 3 m>c c��ng "I ánh sáng (10, 35 và 70 µmol photon.m-2.s-1) khác bi2t rõ r2t có ý 
nghda thSng kê (p < 0,05). � c��ng "I ánh sáng 35 µmol photon.m-2.s-1, rong sinh tr�.ng tSt nhWt vRi tSc "I 
4,9%/ngày, t�ng trung bình 3,8 ch%i/tháng và chi#u dài t�ng trung bình 12 mm/tháng. Nh� v,y, môi tr��ng 
PES hoic môi tr��ng NH4Cl-KH2PO4 và ánh sáng 35 µmol photon.m-2.s-1 thích h'p cho sY sinh tr�.ng c(a 
rong. 
TTTTMMMM khóa khóa khóa khóa: C��ng "I ánh sáng, Kappaphycus alvarezii, môi tr��ng dinh d�wng, nuôi cWy mô, sinh tr�.ng. 

    
1. �*T V+N �,17 
Kappaphycus alvarezii là mIt trong nhang loài 

rong bi/n nhi2t "Ri có giá tr� kinh t! quan trKng, "ic 
bi2t vRi ngành công nghi2p carrageenan. Tuy nhiên, 
tM tr�Rc "!n nay, giSng rong bi/n ch( y!u "�'c s*n 
xuWt b`ng ph�Tng pháp sinh s*n sinh d�wng truy#n 
thSng. �ây chính là nguyên nhân dpn "!n suy thoái 
ngu%n gen, gi*m bi!n d� di truy#n, "%ng th�i làm 
gi*m tSc "I sinh tr�.ng, hàm l�'ng (caragin) và làm 
t�ng m>c "I c*m nhi�m b2nh t,t c(a rong kéo theo 
sY suy gi*m v# n�ng suWt thu hoPch (Dawes và Koch, 
1991; Hayashi et al., 2008). 

Nhi#u nghiên c>u "ã ch� ra r`ng, nuôi cWy mô là 
ph�Tng pháp hi2u qu* trong vi2c l�u gia nhang 
ngu%n gen quý, t�ng c��ng chWt l�'ng giSng, tPo 
giSng sPch b2nh, cùng mIt lúc có th/ tPo ra mIt 
l�'ng lRn giSng phXc vX s*n xuWt và không phX 
thuIc vào mùa vX,… (Hayashi et al., 2010; Bindu et 
al., 2011; Reddy et al., 2010). Vì v,y, vi2c áp dXng 
ph�Tng pháp nhân giSng b`ng nuôi cWy mô có �u th! 
v�'t trIi, là h�Rng "i tWt y!u, sRm hay muIn . Vi2t 
Nam, n!u không muSn ngành s*n xuWt rong sXn d�n 
suy thoái và mWt Zn "�nh.  

Trong công ngh2 nhân giSng b`ng ph�Tng pháp 
nuôi cWy mô, vi2c nuôi d�wng cây con tái sinh là b�Rc 

                                                 
1 

Viện Nghiên cứu Hải sản 

cuSi và vô cùng quan trKng, có tính chWt quy!t "�nh 
"!n thành công c(a c* quy trình. �Si vRi vi2c nuôi 
cWy mô rong, "ã có khá nhi#u nghiên c>u "�'c ti!n 
hành và "Pt nhi#u k!t qu* quan trKng (Dawes và 
Koch, 1991; Dawes et al., 1993; Reddy et al., 2003; 
Hayashi et al., 2008; Hurtado et al., 2007). Tuy nhiên, 
ch�a có nhi#u nghiên c>u "i sâu vào vi2c nuôi d�wng 
cây con tái sinh. Chính vì v,y, mXc "ích c(a nghiên 
c>u này nh`m xác "�nh, lYa chKn "�'c mIt sS y!u tS 
(môi tr��ng dinh d�wng, c��ng "I ánh sáng) thích 
h'p cho sY sinh tr�.ng c(a cây con rong giSng nuôi 
cWy mô trong "i#u ki2n phòng thí nghi2m. 

2. PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. V2.1. V2.1. V2.1. V,,,,t lit lit lit li2222u nghiên cu nghiên cu nghiên cu nghiên c>>>>uuuu    
  V,t li2u sk dXng trong nghiên c>u này là cây 

con rong sXn Kappaphycus alvarezii do phòng 
Nghiên c>u Công ngh2 Sinh hKc Bi/n — Vi2n Nghiên 
c>u H*i s*n tPo ra b`ng công ngh2 nuôi cWy mô theo 
ph�Tng pháp tái sinh tM mô s[o. 

2.2. Nghiên c2.2. Nghiên c2.2. Nghiên c2.2. Nghiên c>>>>u u u u ****nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a môi tr�a môi tr�a môi tr�a môi tr�����ng dinh ng dinh ng dinh ng dinh 
d�d�d�d�wwwwng "ng "ng "ng "!!!!n sn sn sn sYYYY sinh tr� sinh tr� sinh tr� sinh tr�....ng cng cng cng c((((a rong gia rong gia rong gia rong giSSSSng nuôi cng nuôi cng nuôi cng nuôi cWWWWy y y y 
mômômômô    

Trên th! giRi các tác gi* "ã sk dXng nhi#u loPi 
môi tr��ng dinh d�wng khác nhau "/ nuôi rong, 
trong "ó ch( y!u là môi tr��ng PES và f/2 (Reddy et 
al., 2003; Kumar et al., 2004, 2007; Yong et al., 2011; 
Hayashi et al., 2008; Sulistian et al., 2012). Ngoài ra, 
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Liu và Bernard (1992) "ã bZ sung muSi vô cT ch>a 
nitT và phSt pho vào n�Rc bi/n "/ làm ngu%n dinh 
d�wng nuôi rong rWt "Tn gi*n mà hi2u qu*. Chính vì 
v,y, rong tái sinh "ã "�'c ti!n hành nuôi thk nghi2m 
. ba loPi môi tr��ng khác nhau là môi tr��ng PES, 
f/2 và muSi vô cT (NH4Cl 1mg/l và K2HPO4 1 mg/l). 
Rong "�'c nuôi trong bình tam giác 500 ml, sS l�'ng 
5 t*n rong/bình. MUi lô thí nghi2m có ba l�n lip lPi. 
�i#u ki2n nuôi dYa trên nghiên c>u c(a Reddy et al. 
(2003) là "I min n�Rc bi/n 30±1‰, nhi2t "I Zn "�nh 
25±1oC, ánh sáng huqnh quang 35 µmol photon m-2.s-

1, chu kq sáng tSi L:D= 12:12, sXc khí liên tXc. Hàng 
tu�n thay môi tr��ng mRi. �Si vRi môi tr��ng vô cT 
thì bZ sung muSi dinh d�wng hàng ngày vRi hàm 
l�'ng 1 mg/l n�Rc bi/n cho mUi chWt. Thí nghi2m 
"�'c ti!n hành theo dõi trong 30 ngày. Các ch� tiêu 
theo dõi g%m: t� l2 sSng, sS l�'ng ch%i phát sinh, tSc 
"I sinh tr�.ng và chi#u cao c(a mpu rong. ��nh kì 
cân khSi l�'ng rong 5 ngày 1 l�n b`ng cân phân tích 
SHIMADZU AUY220. 

2.3. Nghiên c2.3. Nghiên c2.3. Nghiên c2.3. Nghiên c>>>>u u u u ****nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a c�a c�a c�a c�����ng "ng "ng "ng "IIII ánh ánh ánh ánh 
sáng "sáng "sáng "sáng "!!!!n sn sn sn sYYYY sinh tr� sinh tr� sinh tr� sinh tr�....ng cng cng cng c((((a rong gia rong gia rong gia rong giSSSSng nuôi cng nuôi cng nuôi cng nuôi cWWWWy y y y mômômômô    

Trên th! giRi các m>c c��ng "I ánh sáng khác 
nhau "ã "�'c sk dXng "/ nuôi rong trong quy mô 
phòng thí nghi2m. MIt sS tác gi* nuôi rong . "i#u 
ki2n 5-15 µmol photon m-2.s-1 (Muñor et al., 2006; 
Hurtado và Biter, 2007). Các tác gi* khác "ã báo cáo 
r`ng c��ng "I ánh sáng thích h'p cho sY sinh 
tr�.ng c(a rong là 20-50 µmol photon m-2.s-1 (Liu và 
Bernard, 1992; Yokoya et al., 1996; Reddy et al., 2003; 
Kumar et al., 2004, 2007; Hayashi et al., 2008; 
Sulistian et al., 2012). Yong et al. (2011) lPi cho r`ng 
rong thích h'p . "i#u ki2n ánh sáng cao hTn. Chính 
vì v,y, "/ thích h'p vRi "i#u ki2n Vi2t Nam, rong tái 
sinh "�'c ti!n hành nghiên c>u nuôi thk nghi2m . 
ba c��ng "I chi!u sáng khác nhau là 10, 35, 70 µmol 
photon m-2.s-1. Rong "�'c nuôi trong bình tam giác 
500 ml, sS l�'ng 5 t*n rong/bình. �i#u ki2n nuôi dYa 
trên nghiên c>u c(a Reddy et al. (2003) là "I min 
n�Rc bi/n 30±1‰, nhi2t "I Zn "�nh 25±1oC, sXc khí 
liên tXc. Chi!u sáng b`ng "èn Neol 40 W chu kq 
sáng tSi L:D= 12:12. C��ng "I ánh sáng "�'c "o 
b`ng máy "o Sensor Quantum Light Meter — 
Spectrum (M�). Môi tr��ng dinh d�wng NH4Cl và 
K2HPO4 vRi n%ng "I 1 mg/l mUi chWt "�'c bZ sung 
hàng ngày. Môi tr��ng thay mRi hoàn toàn "�nh kq 1 
tu�n/l�n. Thí nghi2m "�'c ti!n hành theo dõi trong 
30 ngày. Các ch� tiêu theo dõi g%m: t� l2 sSng, sS 
l�'ng ch%i phát sinh, tSc "I sinh tr�.ng và chi#u dài 

c(a mpu rong. ��nh kì cân khSi l�'ng rong 5 ngày 1 
l�n b`ng cân phân tích SHIMADZU AUY220. 

2.4. Ph�Tng pháp x2.4. Ph�Tng pháp x2.4. Ph�Tng pháp x2.4. Ph�Tng pháp xkkkk lý s lý s lý s lý sSSSS li li li li2222uuuu    
TSc "I t�ng tr�.ng ngày "�'c áp dXng công 

th>c theo mô t* c(a Ohno et al. (1994): 
%DGR = 100 x ln (wf/wi) / t 

Trong "ó: % DGR là tSc "I sinh tr�.ng ngày, wi 
là khSi l�'ng ban "�u, wf là khSi l�'ng sau t ngày 
nuôi, t là sS ngày nuôi. 

SS li2u "�'c xk lý trên Microsoft Excel 2010 và 
ph�n m#m IBM SPSS Statistics 20 vRi phân tích 
ANOVA, LSD, Tukey. 

3. K�T QU� NGHIÊN C�U VÀ TH�O LU N 
3.1. K3.1. K3.1. K3.1. K!t qu* nghiên c>u môi tr��ng dinh d�wng !t qu* nghiên c>u môi tr��ng dinh d�wng !t qu* nghiên c>u môi tr��ng dinh d�wng !t qu* nghiên c>u môi tr��ng dinh d�wng 

thích hthích hthích hthích h'p cho sY sinh tr�.ng c(a rong giSng nuôi 'p cho sY sinh tr�.ng c(a rong giSng nuôi 'p cho sY sinh tr�.ng c(a rong giSng nuôi 'p cho sY sinh tr�.ng c(a rong giSng nuôi 
ccccWy môWy môWy môWy mô    

K!t qu* nghiên c>u cho thWy tSc "I sinh tr�.ng 
c(a rong trong 3 loPi môi tr��ng dinh d�wng có sY 
khác nhau (hình 1). � môi tr��ng f/2, tSc "I sinh 
tr�.ng "Pt thWp nhWt (4,5%/ngày) và có sY khác bi2t 
thSng kê so vRi 2 loPi môi tr��ng còn lPi (p<0,05). 
Rong nuôi trong môi tr��ng PES hay môi tr��ng 
NH4Cl-KH2PO4 "#u cho tSc "I sinh tr�.ng cao (l�n 
l�'t là 5,0 và 4,97%/ngày) tuy nhiên khác bi2t không 
có ý nghda thSng kê (p>0,05). TSc "I sinh tr�.ng c(a 
rong . hai công th>c môi tr��ng này t�ng hTn 10% so 
vRi môi tr��ng f/2. 

 
Hình 1. THình 1. THình 1. THình 1. TSSSSc "c "c "c "IIII sinh tr� sinh tr� sinh tr� sinh tr�....ng cng cng cng c((((a ma ma ma mppppu rong trong các môi u rong trong các môi u rong trong các môi u rong trong các môi 

tr�tr�tr�tr�����ng khácng khácng khácng khác nhau  nhau  nhau  nhau     
(sau 30 ngày nuôi)        

(SS li2u th/ hi2n giá tr� trung bình ± "I l2ch chuvn SD)    

    
Hình 2. SHình 2. SHình 2. SHình 2. SSSSS l� l� l� l�''''ng chng chng chng ch%%%%i t�ng lên ci t�ng lên ci t�ng lên ci t�ng lên c((((a ma ma ma mppppu rong trong u rong trong u rong trong u rong trong 

các môi tr�các môi tr�các môi tr�các môi tr�����ng khác nhaung khác nhaung khác nhaung khác nhau    
(sau 30 ngày nuôi)        

(SS li2u th/ hi2n giá tr� trung bình ± "I l2ch chuvn SD) 
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K!t qu* nghiên c>u csng cho thWy, sS l�'ng ch%i 
t�ng lên sau 30 ngày nuôi trong các loPi môi tr��ng 
khác nhau có sY khác bi2t rõ r2t (khác bi2t có ý 
nghda thSng kê . m>c α = 0,05). SY t�ng lên v# l�'ng 
ch%i . công th>c môi tr��ng f/2 là nho nhWt, trung 
bình ch� t�ng 2,5 ch%i/mpu. Trong môi tr��ng PES, 
rong có sY t�ng ch%i lRn nhWt. L�'ng ch%i t�ng lên 
cao gWp 2,6 l�n so vRi môi tr��ng f/2 và 1,5 l�n so vRi 
môi tr��ng NH4Cl-KH2PO4 (hình 2). Tuy nhiên, ch%i 
phát tri/n trong công th>c môi tr��ng NH4Cl-
KH2PO4 th��ng m,p mPp và "%ng "#u hTn. 

Ngoài ra, sY t�ng lên v# chi#u dài trung bình c(a 
mpu rong trong môi tr��ng f/2 csng "Pt thWp nhWt 
(t�ng trung bình 9,3 mm/mpu). � công th>c môi 
tr��ng NH4Cl-KH2PO4, chi#u dài mpu t�ng trung 
bình 11,8 mm và . môi tr��ng PES là 14,4 mm. Nh� 
v,y, mpu rong nuôi trong môi tr��ng PES có sY t�ng 
lên v# chi#u dài cao nhWt, gWp 1,5 l�n so vRi môi 
tr��ng f/2 và 1,2 l�n so vRi môi tr��ng NH4Cl-
KH2PO4 (hình 3). 

        
Hình 3. SHình 3. SHình 3. SHình 3. SYYYY t�ng chi t�ng chi t�ng chi t�ng chi####u dài cu dài cu dài cu dài c((((a ma ma ma mppppu rong trong các u rong trong các u rong trong các u rong trong các 

môi tr�môi tr�môi tr�môi tr�����ng khác nhau ng khác nhau ng khác nhau ng khác nhau     
(sau 30 ngày nuôi)        

(SS li2u th/ hi2n giá tr� trung bình ± "I l2ch chuvn SD) 
KhSi l�'ng (mg) 

 
Hình 4. THình 4. THình 4. THình 4. T�ng tr��ng tr��ng tr��ng tr�....ng khng khng khng khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng cng cng cng c((((a rong nuôi a rong nuôi a rong nuôi a rong nuôi .... các  các  các  các 

môi tr�môi tr�môi tr�môi tr�����ng khác nhau ng khác nhau ng khác nhau ng khác nhau trong 30 ngày trong 30 ngày trong 30 ngày trong 30 ngày     
(SS li2u th/ hi2n giá tr� trung bình ± "I l2ch chuvn SD)    

 

 

 
Hình 5. Rong nuôi trong các môi trHình 5. Rong nuôi trong các môi trHình 5. Rong nuôi trong các môi trHình 5. Rong nuôi trong các môi tr��������ng khác nhaung khác nhaung khác nhaung khác nhau    

A - Rong nuôi trong môi tr��ng PES, B - Rong nuôi trong môi tr��ng NH4Cl-KH2PO4, 
C - Rong nuôi trong môi tr��ng f/2 

Bi/u "% bi/u di�n bi!n "Ing khSi l�'ng c(a rong 
còn cho thWy, . c* ba loPi môi tr��ng, khSi l�'ng 
rong có xu h�Rng t�ng liên tXc trong suSt 30 ngày 
nuôi, t�ng ch,m . 10 ngày "�u sau "ó s� t�ng nhanh 
hTn. KhSi l�'ng rong trong công th>c môi tr��ng f/2 
t�ng ch,m nhWt trong suSt 30 ngày nuôi. Ng�'c lPi, . 
môi tr��ng PES, khSi l�'ng rong luôn "Pt cao nhWt. 
Trong môi tr��ng NH4Cl-KH2PO4, khSi l�'ng mpu 

rong có sY chênh l2ch nho dao "Ing 1 - 2 mg so vRi 
công th>c PES.  

Nh� v,y, k!t qu* nghiên c>u cho thWy, môi 
tr��ng f/2 cho hi2u qu* nuôi rong thWp nhWt trong 
khi "ó, môi tr��ng PES và môi tr��ng NH4Cl-
KH2PO4 "#u cho hi2u qu* cao.  

3.2.3.2.3.2.3.2. K K K K!!!!t qut qut qut qu**** nghiên c nghiên c nghiên c nghiên c>>>>u u u u ****nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a c�a c�a c�a c�����ng ng ng ng 
""""IIII ánh sáng " ánh sáng " ánh sáng " ánh sáng "!!!!n sn sn sn sYYYY sinh tr� sinh tr� sinh tr� sinh tr�....ng cng cng cng c((((a rong gia rong gia rong gia rong giSSSSng nuôi ng nuôi ng nuôi ng nuôi 
ccccWWWWy môy môy môy mô    

A 

B 

C 
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TSc "I sinh tr�.ng c(a rong nuôi . 3 m>c c��ng 
"I ánh sáng (10, 35 và 70 µmol photon.m-2.s-1) khác 
bi2t rõ r2t có ý nghda thSng kê . m>c α = 0,05 (hình 
3.6). � c��ng "I ánh sáng 70 µmol photon.m-2.s-1, 
rong sinh tr�.ng vRi tSc "I thWp nhWt (4,19%/ngày). 
C��ng "I ánh sáng 10 µmol photon.m-2.s-1cho tSc "I 
sinh tr�.ng "Pt 4,29%/ngày. TSc "I sinh tr�.ng c(a 
rong nuôi . 35 µmol photon.m-2.s-1 "Pt cao nhWt 
(4,9%/ngày), t�ng 14% so vRi m>c ánh sáng 10 µmol 
photon.m-2.s-1 và 17% so vRi m>c ánh sáng 70 µmol 
photon.m-2.s-1. 

 
Hình 6. THình 6. THình 6. THình 6. TSSSSc "c "c "c "IIII sinh tr� sinh tr� sinh tr� sinh tr�....ng cng cng cng c((((a ma ma ma mppppu rong u rong u rong u rong .... các  các  các  các 

c�c�c�c�����ng "ng "ng "ng "IIII ánh sáng khác nhau  ánh sáng khác nhau  ánh sáng khác nhau  ánh sáng khác nhau     
(sau 30 ngày nuôi)        

(SS li2u th/ hi2n giá tr� trung bình ± "I l2ch chuvn SD)    
SY t�ng lên v# sS l�'ng ch%i c(a rong csng "Pt 

tSt nhWt . công th>c 35 µmol photon.m-2.s-1, gWp 1,5 
l�n so vRi công th>c 10 µmol photon.m-2.s-1 và 1,2 l�n 
so vRi công th>c 70 µmol photon.m-2.s-1. Nuôi trong 
c��ng "I ánh sáng 70 µmol photon.m-2.s-1, rong có 
kh* n�ng tPo ch%i mRi trung bình "Pt 3 ch%i/mpu. � 
c��ng "I ánh sáng thWp (10 µmol photon.m-2.s-1), sY 
t�ng lên v# sS l�'ng ch%i rong "Pt thWp nhWt, trung 
bình t�ng 2,6 ch%i/mpu. 

 
Hình 7. SHình 7. SHình 7. SHình 7. SSSSS l� l� l� l�''''ng chng chng chng ch%%%%i t�ng lên ci t�ng lên ci t�ng lên ci t�ng lên c((((a ma ma ma mppppu rong u rong u rong u rong ....    

các c�các c�các c�các c�����ng "ng "ng "ng "IIII ánh sáng kh ánh sáng kh ánh sáng kh ánh sáng khác nhau ác nhau ác nhau ác nhau     
(sau 30 ngày nuôi)    (SS li2u th/ hi2n giá tr� trung 

bình ± "I l2ch chuvn SD) 

 
Hình 8. SHình 8. SHình 8. SHình 8. SYYYY t�ng chi t�ng chi t�ng chi t�ng chi####u dài cu dài cu dài cu dài c((((a ma ma ma mppppu rong u rong u rong u rong .... các c� các c� các c� các c�����ng "ng "ng "ng "IIII    

ánh sáng khác nhau ánh sáng khác nhau ánh sáng khác nhau ánh sáng khác nhau     
(sau 30 ngày nuôi)    

(SS li2u th/ hi2n giá tr� trung bình ± "I l2ch chuvn SD) 
Tuy nhiên, . c��ng "I ánh sáng cao (70 µmol 

photon.m-2.s-1), sY t�ng lên v# chi#u dài c(a mpu rong 
lPi thWp nhWt, trung bình t�ng 6,9 mm/mpu. � công 
th>c 10 µmol photon.m-2.s-1, chi#u dài mpu rong t�ng 
lên trung bình 8 mm/mpu, chênh l2ch nho so vRi vRi 
công th>c 70 µmol photon.m-2.s-1. Rong nuôi . c��ng 
"I ánh sáng 35 µmol photon.m-2.s-1 csng có chi#u dài 
t�ng lên cao nhWt, trung bình t�ng 12 mm/mpu, cao 
gWp 1,5 l�n so vRi ánh sáng 70 µmol photon.m-2.s-1 và 
1,7 l�n so vRi ánh sáng 10 µmol photon.m-2.s-1 (hình 
8). 

KhSi l�'ng (mg) 

 
Hình 9. THình 9. THình 9. THình 9. T�ng tr��ng tr��ng tr��ng tr�....ng khng khng khng khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng cng cng cng c((((a rong nuôi a rong nuôi a rong nuôi a rong nuôi .... các  các  các  các 

c�c�c�c�����ng "ng "ng "ng "IIII ánh sáng khác nhau trong 30 ngày ánh sáng khác nhau trong 30 ngày ánh sáng khác nhau trong 30 ngày ánh sáng khác nhau trong 30 ngày    
(SS li2u th/ hi2n giá tr� trung bình ± "I l2ch chuvn SD)    

Bi/u "% bi/u di�n bi!n "Ing khSi l�'ng c(a rong 
(hình 9) còn cho thWy chi#u h�Rng phát tri/n khác 
bi2t rõ r2t . các "i#u ki2n ánh sáng khác nhau. 
Trong 10 ngày "�u, . c* 3 m>c c��ng "I ánh sáng, 
khSi l�'ng rong "#u t�ng ch,m sau "ó t�ng nhanh. 
Tuy nhiên, tM ngày th> 20 tr. "i, . c��ng "I ánh 
sáng 10 µmol photon.m-2.s-1, rong có xu h�Rng phát 
tri/n ch,m hoic th,m chí ngMng phát tri/n . m>c 
c��ng "I ánh sáng 10 µmol photon.m-2.s-1. Bên cPnh 
"ó, màu sOc c(a rong csng b� *nh h�.ng rõ r2t b.i 
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c��ng "I ánh sáng. Rong nuôi trong "i#u ki2n ánh 
sáng 35 µmol photon.m-2.s-1có màu giSng vRi ban "�u 
nh�ng . ánh sáng 10 µmol photon.m-2.s-1, rong có 
màu nâu ",m. Ng�'c lPi, rong b� nhPt màu và d�n 
chuy/n tM nâu sang xanh nhPt khi nuôi trong ánh 

sáng 70 µmol photon.m-2.s-1. Nh� v,y, k!t qu* nghiên 
c>u "ã ch� ra r`ng c��ng "I ánh sáng thích h'p cho 
sY sinh tr�.ng c(a rong là 35 µmol photon.m-2.s-1 và 
ng�'c lPi, ánh sáng 10 hay 70 µmol photon.m-2.s-1 
không hi2u qu*. 

  

  
Hình 10. Rong nuôi Hình 10. Rong nuôi Hình 10. Rong nuôi Hình 10. Rong nuôi .... các c� các c� các c� các c�����ng "ng "ng "ng "IIII ánh sáng khác nhau ánh sáng khác nhau ánh sáng khác nhau ánh sáng khác nhau    

A - Rong ban "�u, B - Rong nuôi . ánh sáng 10 µmol photon.m-2.s-1, C - Rong nuôi . ánh sáng 35 µmol 
photon.m-2.s-1, D - Rong nuôi . ánh sáng 70 µmol photon.m-2.s-1 

3.3. th3.3. th3.3. th3.3. th*o lu,n*o lu,n*o lu,n*o lu,n    
K!t qu* nghiên c>u "ã ch� r`ng, môi tr��ng f/2 

không thích h'p cho vi2c nuôi rong trong khi "ó, 
môi tr��ng PES và môi tr��ng NH4Cl-KH2PO4 "#u 
hi2u qu*, không có sY khác bi2t có ý nghda thSng kê. 
Tuy nhiên, xét c* v# mit kinh t!, môi tr��ng NH4Cl-
KH2PO4 chi!m �u th! hTn vì không ch� ti!t ki2m chi 
phí rWt nhi#u mà còn ti!t ki2m th�i gian, công s>c 
pha hóa chWt. Khi nghiên c>u thk nghi2m trên 
Eucheuma, Yong et al. (2011) csng "ã báo cáo PES 
là môi tr��ng nuôi cWy thích h'p nh�ng f/2 và VS 
không hi2u qu*. TSc "I sinh tr�.ng c(a rong trong 
môi tr��ng PES csng "Pt kho*ng 5% tuy nhiên, . môi 
tr��ng f/2, tSc "I sinh tr�.ng còn ch�a "Pt 1% và 
thWp hTn so vRi công th>c "Si ch>ng. �i#u này "�'c 
gi*i thích là vì môi tr��ng PES có n%ng "I dinh 
d�wng thWp, trong khi "ó f/2 và VS có n%ng "I muSi 
cao do "ó "ã ng�n c*n sY sinh tr�.ng c(a rong. 
Reddy et  al. (2003), Kumar et al. (2007), Yeong et al. 
(2014) csng "#u sk dXng PES "/ nuôi các loài rong 
khác nhau. 

Ánh sáng csng là mIt trong nhang y!u tS *nh 
h�.ng "!n quá trình nuôi cWy mô và sY sinh tr�.ng 
c(a thYc v,t nói chung csng nh� rong sXn nói riêng. 
C��ng "I, b�Rc sóng và quang phZ ánh sáng "#u 
*nh h�.ng "!n n�ng suWt quang h'p (Yong et al., 
2011; Songdong et al., 2010). K!t qu* nghiên c>u cho 
thWy, c��ng "I ánh sáng thích h'p cho sY sinh 
tr�.ng c(a rong là 35 µmol photon.m-2.s-1 vRi tSc "I 
sinh tr�.ng "Pt cao nhWt (4,9%/ngày) và trái lPi, ánh 

sáng 10 hay 70 µmol photon.m-2.s-1 không hi2u qu*. 
Ngoài ra, màu sOc c(a rong còn b� bi!n "Zi sang màu 
nâu ",m khi nuôi . c��ng "I ánh sáng thWp (10 µmol 
photon.m-2.s-1) hoic d�n b� nhPt màu khi nuôi trong 
c��ng "I ánh sáng cao (70 µmol photon.m-2.s-1). 
Reddy et al. (2003) csng cho thWy nuôi rong tái sinh 
in vitro . "i#u ki2n ánh sáng 35 µmol photon.m-2.s-1 
cho tSc "I t�ng tr�.ng cao gWp 1,5 — 1,8 l�n so vRi 
rong th��ng. Khi nghiên c>u tSi �u "i#u ki2n ánh 
sáng cho 3 loài Laurencia (L. okamurai, L. tristicha, 
Chondrophycus undulatus), Songdong et al. (2010) 
"ã báo cáo r`ng màu sOc c(a rong nhPt d�n và mIt sS 
ch!t (2 - 7%) sau 20 ngày . c��ng "I ánh sáng cao 
(6000 lux t�Tng >ng vRi 81 µmol photon.m-2.s-1). � 
c��ng "I thWp (1500 lux t�Tng >ng vRi 20 µmol 
photon.m-2.s-1), sY sinh tr�.ng và tái sinh c(a rong 
kém hTn nh�ng màu sOc và t� l2 sSng không khác 
bi2t. Ánh sáng thích h'p là 3000 — 4500 lux (t�Tng 
>ng vRi 40 - 60 µmol photon.m-2.s-1) và tSi �u cho c* 3 
loài "#u là 4500 lux (t�Tng >ng vRi 60 µmol 
photon.m-2.s-1). Tuy nhiên, Yong et al. (2011) lPi báo 
cáo r`ng c��ng "I ánh sáng tSi �u cho Eucheuma 
"�'c xác "�nh trong kho*ng 6000 lux (t�Tng >ng vRi 
81 µmol photon.m-2.s-1). 

Nh� v,y, k!t qu* nghiên c>u ch� ra r`ng, c��ng 
"I ánh sáng 35 µmol photon.m-2.s-1, môi tr��ng PES 
và môi tr��ng NH4Cl-KH2PO4 thích h'p vRi sY sinh 
tr�.ng c(a rong giSng nuôi cWy mô cho tSc "I cao 
nhWt ("Pt 5%/ngày). 

 

A B 

C D 
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4. K�T LU N VÀ KI�N NGH! 
4.1. K4.1. K4.1. K4.1. K!!!!t lut lut lut lu,,,,nnnn    
- Môi tr��ng PES và môi tr��ng NH4Cl-KH2PO4 

thích h'p vRi sY sinh tr�.ng c(a rong giSng nuôi cWy 
mô cho tSc "I cao nhWt "Pt 5%/ngày, sS l�'ng và 
chi#u dài ch%i t�ng cao. 

- C��ng "I ánh sáng 35 µmol photon.m-2.s-1 thích 
h'p cho sY sinh tr�.ng c(a rong giSng nuôi cWy mô 
vRi tSc "I cao nhWt ("Pt 4,9%/ngày), sS l�'ng ch%i 
t�ng trung bình 3,8 ch%i/tháng và chi#u dài t�ng 
trung bình "Pt 12 mm/tháng. 

4.2. Ki4.2. Ki4.2. Ki4.2. Ki!!!!n nghn nghn nghn ngh����    
- Nghiên c>u thêm *nh h�.ng c(a mIt sS "i#u 

ki2n môi tr��ng nuôi cWy tSi �u cho sinh tr�.ng, phát 
tri/n c(a rong sXn K. alvarezii tái sinh.  

- �ng dXng k!t qu* nghiên c>u trong quy trình 
"/ nhân giSng rong sXn K. alvarezii và m. rIng trên 
các loài rong t�Tng tY khác. 
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EFFECT EFFECT EFFECT EFFECT OF NUTRIENT MEDIUM AND LIGHT ON THE GROWTH OF YOUNG PLANLETS OF OF NUTRIENT MEDIUM AND LIGHT ON THE GROWTH OF YOUNG PLANLETS OF OF NUTRIENT MEDIUM AND LIGHT ON THE GROWTH OF YOUNG PLANLETS OF OF NUTRIENT MEDIUM AND LIGHT ON THE GROWTH OF YOUNG PLANLETS OF 

COTTONII SEAWEED KAPPAPHYCUSCOTTONII SEAWEED KAPPAPHYCUSCOTTONII SEAWEED KAPPAPHYCUSCOTTONII SEAWEED KAPPAPHYCUS---- ALVAREZII ALVAREZII ALVAREZII ALVAREZII, DOTY PROPAGATED BY TISSUE CULTURE, DOTY PROPAGATED BY TISSUE CULTURE, DOTY PROPAGATED BY TISSUE CULTURE, DOTY PROPAGATED BY TISSUE CULTURE    
Pham Thi Mat, Dao Duy Thu, Nguyen Thi Duyet, Nguyen Van NguyenPham Thi Mat, Dao Duy Thu, Nguyen Thi Duyet, Nguyen Van NguyenPham Thi Mat, Dao Duy Thu, Nguyen Thi Duyet, Nguyen Van NguyenPham Thi Mat, Dao Duy Thu, Nguyen Thi Duyet, Nguyen Van Nguyen    

SummarySummarySummarySummary    
Breeding propagule is the last and critical step in the success of the Kappaphycus alvarezii procedure by 
tissue culture. Nutritional culure medium and light intensity are the two main factors that affect the growth of 
seaweed. This study presents how to select appropriate culture conditions for the growth of micropropagule 
contoni seaweed Kappaphycus alvarezii based on the test of different culture medium and light intensity. The 
results showed that f/2 medium is not effective for micropropagule seaweed culture. In conclustion, using 
PES medium and NH4Cl-KH2PO4 medium in K. alvarezii culture are the better selection. The daily growth 
rate and the average increase of number and length of shoots cultured in PES medium were highest (5%, 6.4 
shoots per month and 14.4 mm per month respectively). Hower, micropropagule seaweed grown in PES 
medium and NH4Cl-KH2PO4 did not show significant differences (p > 0.05) in the daily growth rate. The 
results also showed that the growth of micropropagule seaweed at three photon flux densities (10, 35 and 70 
µmol photon.m-2.s-1) had a significant difference (p < 0.05). In particular, the best growth of propagule was 35 
µmol photon.m-2.s-1, at a rate of 4.9% per day, the increase number of shoots averaged 3.8 per month and the 
increase length of shoots averaged 12 mm per month. This study indicated that micropropagule seaweed was 
suitable to PES medium or NH4Cl-KH2PO4 medium and 35 µmol photon.m-2.s-1 condition. 
Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Growth, Kappaphycus alvarezii, light intensity, nutrient medium, tissue culture. 
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M�T S� �bC �I�M SINH HcC CGA LOÀI TÔM S:T R9N 
PARAPENAEOPSIS - SCULPTILIS  

(HELLER, 1862) � VÙNG BI�N �ÔNG NAM B� 
TTTTMMMM Hoàng Nhân Hoàng Nhân Hoàng Nhân Hoàng Nhân1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n Vin Vin Vin Vi!!!!t Nt Nt Nt Nghghghghdadadada1111 và Nguy và Nguy và Nguy và Nguy����n Sn Sn Sn S���� �oàn �oàn �oàn �oàn1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
MIt vài "ic "i/m sinh hKc c(a loài tôm sOt r`n (Parapenaeopsis sculptilis Heller, 1862) "�'c phân tích, xác 
"�nh dYa trên ngu%n sS li2u sinh hKc "�'c thu th,p hàng tháng tPi các b!n cá . vùng bi/n �ông Nam bI. 
Tôm sOt r`n khai thác có chi#u dài dao "Ing 75 - 172 mm, trung bình "Pt 123 ± 17,8 mm, nhóm chi#u dài �u 
th!  80 - 115 mm, khSi l�'ng trung bình 15,6 ± 8,2 g. T�Tng quan giaa chi#u dài và khSi l�'ng . tôm "�'c xác 
"�nh là W=0,00004*TL2,638 "Si vRi giRi "Yc và W=0,0000009*TL3,443 "Si vRi giRi cái. Ph�Tng trình sinh tr�.ng 
von Bertalanffy c(a tôm sOt r`n có dPng: TLt = 184*(1-e-0,93(t-to)), h2 sS sinh tr�.ng trung bình ø’= 2,5. T� l2 "Yc: 
cái chung trong qu�n th/ tôm là 1,00:3,80. Chi#u dài . 50% qu�n "àn tham gia sinh s*n l�n "�u (TLm50) là 
134mm. Mùa vX sinh s*n c(a tôm sOt r`n "�'c chia làm hai "'t tM tháng 12 "!n tháng 4 và tM tháng 7 "!n 
tháng 8 hàng n�m. 
TTTTMMMM khóa khóa khóa khóa: Tôm sOt r`n, t�n suWt chi#u dài, sinh tr�.ng, t� l2 thành thXc, mùa vX sinh s*n  

    
1. M� ��U18    
HK tôm he (Penaeidae) là hK tôm kinh t! quan 

trKng, có s*n l�'ng "ánh bOt và giá tr� xuWt khvu cao 
. Vi2t Nam. Tôm sOt r`n (Parapenaeopsis sculptilis) 
là loài có kích th�Rc khá lRn trong nhóm tôm sOt. 
Nhóm chi#u dài bOt gip phZ bi!n trong s*n l�'ng 
khai thác 110 - 115 mm vRi khSi l�'ng trung bình 15 - 
20 g/cá th/. Chi#u dài lRn nhWt "Pt trên 146 mm vRi 
khSi l�'ng kho*ng 37 g (PhPm NgKc ��ng và nnk, 
1992). Tôm sOt r`n th��ng sSng . vùng n�Rc g�n b�, 
chúng thích nghi vRi nhi#u loPi chWt "áy nh� cát, bùn 
và chWt "áy hUn h'p, "I min trên d�Ri 30‰. Tôm sOt 
r`n phân bS khá rIng . các cùng bi/n Wm và c,n 
nhi2t "Ri. � vùng bi/n Vi2t Nam chúng phân bS tM 
Bà R�a - Vsng Tàu "!n sông Ông �Sc (Cà Mau), t,p 
trung tM nam Vsng Tàu "!n cka ��nh An và tM cka 
sông Ông Trang "!n sông Ông �Sc. Mùa giao vd và 
"j tr>ng tM tháng 12 "!n tháng 4 n�m sau . "I sâu 
"!n 20m, nTi "áy bùn hoic bùn cát (PhPm NgKc 
��ng và nnk, 1992). Cùng vRi sY suy gi*m nhanh 
chóng v# ngu%n l'i và ngày càng bi!n mWt d�n trong 
s*n l�'ng c(a ngh# kéo tôm nhang loài tôm ch( lYc 
nh� tôm sú, tôm v`n, tôm thj, tôm bIp, tôm r*o, tôm 
ngh2 thì nhóm tôm sOt vRi nhang loài có kích th�Rc 
khá lRn là nhang "Si t�'ng "�'c quan tâm . vùng 
bi/n �ông Nam bI. Nhang nghiên c>u khá chi ti!t 
v# "ic "i/m sinh hKc, ngu%n l'i và phân bS c(a hK 
tôm he và loài tôm này "ã "�'c thYc hi2n . mIt sS 
vùng bi/n n�Rc ta trong nhi#u th,p k� tr�Rc. VRi 
ngu%n sS li2u mRi thu th,p tM các chuy!n "i#u tra và 

                                                 
1
Viện Nghiên cứu Hải sản 

thu mpu tPi các b!n cá tM n�m 2014 - 2015, b�Rc "�u 
chúng tôi dpn li2u mIt sS thông tin v# sinh hKc và 
phân bS ngu%n l'i tôm sOt r`n . vùng bi/n �ông 
Nam bI "/ bZ sung, so sánh và c,p nh,t cho nhang 
nghiên c>u ti!p theo, tM "ó có nhang chính sách "/ 
qu*n lý và khai thác h'p lý ngu%n l'i quan trKng này. 

2. V T LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. 2.1. 2.1. 2.1. ����SSSSi t�i t�i t�i t�''''ng nghng nghng nghng nghiêniêniêniên: loài tôm sOt r`n 

(Parapenaeopsis sculptilis Heller, 1962). 
2.2. 2.2. 2.2. 2.2. ThThThTh����i gian thu mi gian thu mi gian thu mi gian thu mppppuuuu: tM tháng 6/2014 "!n 

tháng 4/2015. 
2.3. 2.3. 2.3. 2.3. ��������a "ia "ia "ia "i////m thu mm thu mm thu mm thu mppppuuuu: các "i/m lên cá trKng 

"i/m c(a t�nh Bà R�a-Vsng Tàu và BPc Liêu. 
Các ch� tiêu phân tích sinh hKc bao g%m: Chi#u 

dài ch(y (CL) "�'c "o tM hSc mOt "!n h!t vo "�u 
ngYc; Chi#u dài toàn thân (TL) "�'c "o tM hSc mOt 
"!n cuSi gai "uôi (telson). C* hai chi#u dài "#u "�'c 
"o b`ng th�Rc k[p (palme) có "I chính xác 0,5 mm. 
KhSi l�'ng cT th/ và khSi l�'ng tuy!n sinh dXc c(a 
tôm "�'c cân b`ng cân "i2n tk có "I chính xác 0,01 
gr. GiRi tính c(a tôm "�'c phân bi2t dYa vào hình 
thái c(a cT quan sinh s*n: thelycum (lU giao phSi cái) 
. tôm cái và Petasma . tôm "Yc. Tôm cái và tôm "Yc 
còn "�'c phân bi2t nhanh dYa vào hình thái c(a 
ch(y. �I chín mu%i tuy!n sinh dXc c(a tôm theo 
thang 5 b,c dYa trên cT s. thang 7 b,c (phSi h'p 
giaa 2 thang "I c(a S. Nghiên c>u Thanh �*o 
(Trung QuSc) và c(a Vriès, Leféveré (1947)). 

T�n suWt chi#u dài toàn thân c(a tôm (TL) "�'c 
tZng h'p theo tháng và bi/u di�n theo chuUi trên 
cùng mIt bi/u "%. 



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 117 

BBBB****ng 1. Tng 1. Tng 1. Tng 1. T����n sun sun sun suWWWWt chit chit chit chi####u dài tôm su dài tôm su dài tôm su dài tôm sOOOOt rt rt rt r`̀̀̀n thu thn thu thn thu thn thu th,,,,p trong n�m 2014 và 2015p trong n�m 2014 và 2015p trong n�m 2014 và 2015p trong n�m 2014 và 2015    
N�m 2014N�m 2014N�m 2014N�m 2014    N�m 2015N�m 2015N�m 2015N�m 2015    Nhóm chiNhóm chiNhóm chiNhóm chi####u dài u dài u dài u dài 

(mm)(mm)(mm)(mm)    6666    7777    8888    9999    10101010    11111111    12121212    1111    2222    3333    4444    
75 1                     
85 16 2                   
95 37 9 4 2 3 7   12 15 4 4 

105 28 28 29 22 24 30 7 6 50 2 15 
115 25 24 26 8 19 40 15 3 63 2 49 
125 8 46 30 33 10 20 42 5 2 2 25 
135   7 13 55 22 15 59 41 10 5 32 
145   4 18 36 12 8 18 49 8 29 19 
155     17 24     7 21 2 23 4 
165     12       2     8   
175                   1   

TZng sS 115 120 149 180 90 120 150 137 150 76 148 
 

T�Tng quan giaa chi#u dài toàn thân và khSi 
l�'ng "�'c xác "�nh theo ph�Tng pháp h%i qui lip 
phi tuy!n tính theo công th>c 1 (King, 1995). 

W=a*TLb (1).  
Trong "ó: W là khSi l�'ng cá th/ (g); TL là 

chi#u dài toàn thân (mm); a, b là các h2 sS c(a 
ph�Tng trình t�Tng quan. 

Tham sS sinh tr�.ng von Bertalanffy "�'c xác 
"�nh theo ph�Tng pháp c(a Bhattacharya và ELEFAN 
I (Bhattacharya, 1967; Powell, 1979; Pauly & David, 
1981; Pauly & Morgan, 1987; Sparre & Venema, 1998) 
dYa vào sS li2u chi#u dài thu th,p "( 12 tháng trong 
n�m. Ph�Tng trình sinh tr�.ng chi#u dài tôm "�'c 
trình bày . công th>c (2), trong "ó TLt

 là chi#u dài 
tôm bIp . th�i "i/m t; TL∞ là chi#u dài tSi "a mà tôm 
có th/ "Pt "�'c; k là h2 sS sinh tr�.ng và to là tuZi lý 
thuy!t gi* "�nh khi tôm có chi#u dài b`ng 0. 

TLt = TL∞*(1-e-k(t-to)) (2) 
T� l2 "Yc: cái "�'c xác "�nh theo tMng tháng riêng 

r� dYa vào sS li2u "�'c phân tích sinh hKc. T� l2 thành 
thXc sinh dXc c(a tôm "�'c phân tích theo tháng "/ 
xác "�nh th�i gian giao vd và "j tr>ng. Chi#u dài TLm50 
là chi#u dài . "ó có 50% sS cá th/ c(a qu�n th/ tham 
gia vào sinh s*n l�n "�u "�'c mô t* theo công th>c 
c(a King (1995) và Sparre & Venema (1998).  

P =     (3)  

Trong "ó: P là t� l2 thành thXc c(a tôm cái; TL là 
chi#u dài toàn thân c(a tôm; r là h`ng sS. 

MSi t�Tng quan chi#u dài và khSi l�'ng tôm "Yc 
và tôm cái, chi#u dài Lm50 và các tham sS sinh 
tr�.ng trong ph�Tng trình von Bertalanffy "�'c phân 
tích và xk lý b`ng ph�n m#m STATISTICA 8. 

3. K�T QU� NGHIÊN C�U 
3.1. Chi3.1. Chi3.1. Chi3.1. Chi####u dài và khu dài và khu dài và khu dài và khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng tôm sng tôm sng tôm sng tôm sOOOOt rt rt rt r`̀̀̀n qua các n qua các n qua các n qua các 

tháng thu mtháng thu mtháng thu mtháng thu mppppuuuu    
SS li2u v# chi#u dài và khSi l�'ng tôm sOt r`n . 

vùng bi/n �ông Nam bI "�'c trình bày trong b*ng 2. 

B*B*B*B*ng 2: Ching 2: Ching 2: Ching 2: Chi####u dài và khu dài và khu dài và khu dài và khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng tôm sng tôm sng tôm sng tôm sOOOOt rt rt rt r`̀̀̀n n n n .... vùng bi vùng bi vùng bi vùng bi////n �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bIIII    

Th�i gian 
Chi#u dài 

bOt gip (mm) 
Chi#u dài 

trung bình (mm) 
KhSi l�'ng 

trung bình (g) 
SS mpu 

6/2014 75-128 102 ± 11,5 7,6 ± 2,8 115 

7/2014 84-143 116 ± 12,3 12,2 ± 3,4 120 

8/2014 97-165 130 ± 19,6 18,3 ± 9,7 149 

9/2014 98-159 129 ± 14,8 18,5 ± 5,7 180 

10/2014 98-147 121 ± 14,5 12,2 ± 4,8 90 

11/2014 90-149 120 ± 13,1 10 ± 4,0 120 

12/2014 102-163 132 ± 11,5 14,3 ± 4,0 150 

1/2015 93-159 128 ± 16,6 23,8 ± 8,3 137 

2/2015 93-153 123 ± 12,7 10,8 ± 5,0 150 

3/2015 93-172 135 ± 17,2 29,7 ± 9,3 76 

4/2015 93-153 123 ± 13,2 15,2 ± 5,6 148 

Chung 75-172 123 ± 17,8 15,6 ± 8,2 1.435 
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B*ng 2 cho thWy tôm sOt r`n có chi#u dài cT th/ 
khá lRn, chi#u dài khai thác trung bình c(a tôm "Pt 
123 mm, khSi l�'ng trung bình 15,6 g. Tôm sOt khai 
thác "�'c . vùng bi/n �ông Nam bI có chi#u dài 
toàn thân dao "Ing kho*ng 75 - 172 mm. Cá th/ nho 
nhWt bOt gip vào tháng 6 n�m 2014 và cá th/ lRn nhWt 
bOt gip vào tháng 3 n�m 2015 "Pt 172 mm. Nhóm 
kích th�Rc khai thác �u th! có chi#u dài toàn thân 
dao "Ing 96 - 153 mm, chi!m 92,6% sS l�'ng tôm 
khai thác. Phân bS cWu trúc kích th�Rc khai thác c(a 
qu�n th/ loài tôm này khác nhau theo tháng c* v# 
chi#u dài bOt gip, nhóm chi#u dài �u th! và t� l2 c(a 
nhóm �u th!. �àn tôm có kích th�Rc nho th��ng bOt 
gip . tháng 6 hàng n�m vRi kích th�Rc dao "Ing tM 
75 - 128 mm. Kích th�Rc tSi "a c(a tôm sOt r`n . 
vùng bi/n �ông Nam bI ghi nh,n "�'c trong nghiên 
c>u này (172 mm) lRn hTn kích th�Rc tôm sOt r`n lRn 
nhWt "�'c ghi nh,n TL = 170 mm (Holthuis, L.B., 
1980). 

3.2. T�Tng quan chi3.2. T�Tng quan chi3.2. T�Tng quan chi3.2. T�Tng quan chi####u dài u dài u dài u dài ---- kh kh kh khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng tôm sng tôm sng tôm sng tôm sOOOOtttt    
rrrr`̀̀̀nnnn    

Các tham sS trong ph�Tng trình t�Tng quan 
"�'c xác "�nh riêng cho tMng giRi tính. Nhìn chung, 
có sY khác nhau v# t�Tng quan sinh tr�.ng chi#u dài 
- khSi l�'ng giaa giRi "Yc và giRi cái. 
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T«m ®ùc: W = 0,00004 x TL2,638

T«m c¸i:  W = 0,0000009 x TL3,443

 
Hình 1: THình 1: THình 1: THình 1: T�Tng quan chi�Tng quan chi�Tng quan chi�Tng quan chi####u dài u dài u dài u dài ---- kh kh kh khSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng cng cng cng c((((a tôm a tôm a tôm a tôm 

ssssOOOOt rt rt rt r`̀̀̀n n n n .... vùn vùn vùn vùng big big big bi////n �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bIIII    
SY khác nhau v# t�Tng quan sinh tr�.ng chi#u 

dài - khSi l�'ng giaa tôm "Yc và tôm cái là khá rõ r2t, 
tôm cái phát tri/n nhanh v# khSi l�'ng th/ hi2n rõ 
qua h2 sS b=3,443. So sánh ANOVA v# mSi t�Tng 
quan giaa chi#u dài thân và khSi t�'ng giaa tôm "Yc 
và cái cho thWy sY khác nhau v# sinh tr�.ng chi#u 
dài và khSi l�'ng c(a loài này là có ý nghda (p=0,001). 
SY phát tri/n khác nhau . hai giRi csng phù h'p vRi 
quy lu,t tY nhiên, xu h�Rng này s� giúp con cái mang 
tr>ng trong quá trình phát tri/n và sinh s*n. 

3.3. Tham s3.3. Tham s3.3. Tham s3.3. Tham sSSSS sinh tr� sinh tr� sinh tr� sinh tr�....ng cng cng cng c((((a tôm sa tôm sa tôm sa tôm sOOOOt rt rt rt r`̀̀̀nnnn    
Các tham sS sinh tr�.ng trong ph�Tng trình 

sinh tr�.ng chi#u dài von Bertalanffy c(a tôm sOt r`n 

nh� sau: L∞ = 184 mm, K = 0,93 và h2 sS sinh tr�.ng 
trung bình ø’= 2,5. 

3.4. T3.4. T3.4. T3.4. T���� l l l l2222 gi gi gi giRRRRi tính và thành thi tính và thành thi tính và thành thi tính và thành thXXXXc sinh dc sinh dc sinh dc sinh dXXXXc cc cc cc c((((a a a a 
tôm stôm stôm stôm sOOOOt rt rt rt r`̀̀̀nnnn    
K!t qu* cho thWy, tôm cái luôn chi!m �u th! hTn so 
vRi tôm "Yc trong cWu trúc giRi tính c(a qu�n th/ tôm 
sOt r`n. SS l�'ng con cái c(a qu�n th/ loài tôm này 
nhi#u gWp kho*ng 3,8 l�n sS l�'ng con "Yc. CWu trúc 
giRi tính bi!n "Ing khác nhau theo tháng. Tôm cái 
chi!m �u th! trong qu�n th/ vào mùa sinh s*n. � các 
th�i "i/m còn lPi, tôm "Yc chi!m kho*ng d�Ri 50% 
tZng sS cá th/ trong cWu trúc qu�n th/. DYa vào sY 
bi!n thiên t� l2 c(a tôm "Yc so vRi tôm cái có th/ 
nh,n "�nh th�i gian tôm sOt r`n t,p trung giao vd tM 
tháng 10 "!n tháng 11 và tM tháng 2 "!n tháng 3 
hàng n�m. Cùng vRi vi2c phân tích sY phát tri/n 
tuy!n sinh dXc . tôm cái và sY bi!n "Ing v# t� l2 
"Yc/cái hàng tháng chúng tôi nh,n "�nh mùa vX sinh 
s*n c(a tôm sOt r`n nh� sau: Tôm sOt r`n là loài "j 
r*i rác quanh n�m vì . h�u h!t các tháng thu mpu 
"#u bOt gip tôm cái thành thXc. Nh�ng vX "j chính 
c(a tôm sOt r`n . vùng bi/n �ông Nam bI bOt "�u tM 
tháng 12 tRi tháng 4 hàng n�m và mIt "'t sinh s*n 
xen k� vào tháng 7 và tháng 8. Có th/ thWy mSi t�Tng 
quan ngh�ch giaa t� l2 "Yc:cái và t� l2 thành thXc. 
Th�i gian tôm cái tham gia sinh s*n thì t� l2 tôm "Yc 
rWt thWp và ng�'c lPi. Nhang nghiên c>u tr�Rc "ây 
csng ch� ra r`ng mùa vX sinh s*n c(a tôm th��ng 
di�n ra muIn hTn sau th�i gian giao vd tM 2 "!n 3 
tháng. 

  
Hình 2: THình 2: THình 2: THình 2: T���� l l l l2222 gi gi gi giRRRRi tính và thành thi tính và thành thi tính và thành thi tính và thành thXXXXc cc cc cc c((((a tôm sa tôm sa tôm sa tôm sOOOOt rt rt rt r`̀̀̀n n n n 

.... vùng bi vùng bi vùng bi vùng bi////n �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bIIII    
T� l2 thành thXc c(a tôm sOt r`n "�'c tZng h'p 

và phân tích theo tháng trên cT s. da li2u sinh hKc 
c(a "Si t�'ng này thu th,p tM tháng 6 n�m 2014 "!n 
tháng 4 n�m 2015. Trong qu�n th/ tôm sOt, các "àn 
tôm bS m[ có tuy!n sinh dXc "ã thành thXc (giai 
"oPn IV) và "ang tham gia sinh s*n (giai "oPn V) bOt 
gip . h�u h!t các tháng trong n�m. T� l2 "àn tôm 
thành thXc và "ang sinh s*n "Pt t� l2 cao nhWt vào 
tháng 3-4 và 11-12 t�Tng >ng vRi kho*ng 40% tZng sS 
cá th/ bOt gip. �àn tôm con có tuy!n sinh dXc . giai 
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"oPn phát tri/n (giai "oPn I và II) xuWt hi2n . tWt c* 
các th�i "i/m trong n�m. CWu trúc qu�n th/ có sY 
bi!n "Ing mPnh t� l2 thành thXc sinh dXc "�'c bi/u 
hi2n khá rõ. Giai "oPn tháng 7 và tháng 01, "àn tôm 
con có tuy!n sinh dXc phát tri/n (giai "oPn I, II và 
III) có xu h�Rng t�ng lên trong qu�n th/. �%ng th�i 
vRi xu h�Rng "ó là sY gi*m d�n c(a "àn tôm bS m[ 
"ã tham gia sinh s*n xong. Kho*ng th�i gian sau "ó, 
t� l2 giaa "àn tôm con và "àn tôm bS m[ luôn thay 
"Zi. Trên cT s. "ó có th/ nh,n "�nh r`ng, kho*ng 
th�i gian tM tháng 8 và 04 là th�i "i/m "j rI c(a cá 
tôm sOt . vùng bi/n �ông Nam bI. 

H2 sS thành thXc sinh dXc và sY bi!n "Ing h2 sS 
thành thXc c(a tôm sOt "�'c xác "�nh theo tháng thu 
mpu và riêng cho tMng giRi tính, k!t qu* "�'c trình 
bày . hình 3. H2 sS thành thXc theo giRi tính c(a loài 
cá này là t�Tng "%ng v# giá tr� và "%ng pha theo th�i 
gian nghiên c>u. H2 sS thành thXc có xu h�Rng gi*m 
d�n tM tháng 9 "!n tháng 12, "Pt "�nh . th�i "i/m 
tháng 8 và tháng 4, sau "ó gi*m d�n "Pt giá tr� thWp 
nhWt vào tháng 6. So sánh vRi t� l2 thành thXc tuy!n 
sinh dXc c(a tôm sOt r`n cho thWy, tôm sOt . vùng 
bi/n �ông Nam bI "j rI tM tháng 7-8 và tháng 4 
hàng n�m. Có th/ "'t "j tháng 7-8 là "'t "j th> hai 
c(a các tháng tr�Rc, tuy nhiên c�n có các nghiên c>u 
sâu hTn "/ kh�ng "�nh nh,n "�nh này. 

 
Hình 3.: HHình 3.: HHình 3.: HHình 3.: H2222 s s s sSSSS thành th thành th thành th thành thXXXXc (GSI) cc (GSI) cc (GSI) cc (GSI) c((((a tôm sa tôm sa tôm sa tôm sOOOOt rt rt rt r`̀̀̀n n n n ....    

vùng bivùng bivùng bivùng bi////n �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bIIII    
Chi#u dài . 50% sS cá th/ cái trong qu�n th/ tôm 

sOt r`n tham gia sinh s*n là TLm50 = 134 mm. Chi#u 
dài thành thXc có th/ b� *nh h�.ng c(a y!u tS khí 
h,u, "ic "i/m sinh thái và dinh d�wng theo th�i gian. 
Ngoài ra, y!u tS áp lYc khai thác d�Ri sY tác "Ing 
c(a con ng��i csng có th/ *nh h�.ng "!n giá tr� này. 
Do v,y mà ngu%n l'i tôm sOt r`n csng b� *nh h�.ng, 
th��ng bi!n "Ing theo chuUi th�i gian, có th�i "i/m 
hoPt "Ing khai thác khá d%i dào nh�ng csng có th�i 
"i/m chúng suy gi*m và g�n nh� không có trong s*n 
l�'ng mj l�Ri. Nhìn chung, chi#u dài thành thXc 
sinh dXc c(a loài tôm này là thWp. 
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Hình 4.: PhHình 4.: PhHình 4.: PhHình 4.: Ph�Tng tr�Tng tr�Tng tr�Tng trình Lm50 cình Lm50 cình Lm50 cình Lm50 c((((a tôm sa tôm sa tôm sa tôm sOOOOt rt rt rt r`̀̀̀n n n n .... vùng  vùng  vùng  vùng 

bibibibi////n �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bn �ông Nam bIIII    
MSi t�Tng quan chi#u dài - khSi l�'ng c(a tôm 

"Yc và cái csng t�Tng "%ng vRi h�u h!t các loài tôm 
là tôm "Yc th��ng có kích th�Rc nho hTn rWt nhi#u 
so vRi tôm cái. Trong th�i kq sinh s*n, hoPt "Ing 
giao vd và "j tr>ng c(a tôm, mIt con cái c�n giao vd 
vRi nhi#u con "Yc. HoPt "Ing giao vd c(a tôm tùy 
thuIc vào thelycum h. hay kín mà th�i "i/m giao vd 
khác nhau. �Si vRi thelycum kín, giao vd x*y ra khi 
con cái vMa mRi lIt xác xong. SY giao vd có th/ x*y ra 
vài ngày "!n vài tu�n tr�Rc khi tr>ng chín. �Si vRi 
tôm có thelycum h., hoPt "Ing giao vd x*y ra vài gi� 
tr�Rc khi "j tr>ng. TM nh,n "�nh tôm sOt r`n là loài 
"j r*i rác trong n�m, mùa sinh s*n kéo dài dpn tRi 
l�'ng tôm bZ xung vào qu�n "àn tôm khai thác "�'c 
di�n ra liên tXc làm cho kích th�Rc tôm sOt r`n khai 
thác "�'c . rWt nhi#u nhóm chi#u dài khác nhau. 
CWu trúc chi#u dài c(a qu�n th/ tôm sOt r`n t�Tng 
"Si "Tn gi*n vRi 1 hoic 2 nhóm chi#u dài �u th! "ã 
ph*n ánh nhang nh,n "�nh v# "ic "i/m sinh s*n và 
th�i gian sinh s*n c(a tôm là có cT s. khoa hKc. 

4. K�T LU N 
Tôm sOt r`n khai thác . vùng bi/n �ông Nam bI 

có kích th�Rc dao "Ing 75 - 172 mm, chi#u dài trung 
bình "Pt 123 ± 17,8 mm, khSi l�'ng trung bình 15,6 ± 
8,2 g, nhóm �u th!  dao "Ing 96 - 153 mm. Ph�Tng 
trình t�Tng quan chi#u dài và khSi l�'ng c(a tôm 
"Yc là: W = 0,00004*TL2,638 và tôm bIp cái là: W = 
0,0000009*TL3,443. Tôm sOt r`n là loài sinh tr�.ng bWt 
"�ng. Tôm "Yc có tSc "I sinh tr�.ng v# chi#u dài 
nhanh hTn tôm cái. 

Tham sS trong ph�Tng trình sinh tr�.ng chi#u 
dài von Bertalanffy c(a tôm sOt r`n "�'c xác "�nh 
nh� sau: chi#u dài thân cYc "Pi TL∞ = 184 mm, tham 
sS K = 0,93 và h2 sS sinh tr�.ng trung bình ø’= 2,50. 

T� l2 "Yc : cái trong qu�n th/ tôm sOt r`n "�'c 
xác "�nh là 1,00:3,80. Tôm bOt "�u tham gia sinh s*n 
l�n "�u . chi#u dài TL = 134 mm. Th�i gian giao vd 
c(a tôm tM tháng 10 "!n tháng 11 và mùa sinh s*n 
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bOt "�u tM tháng 12 tRi tháng 4 và tháng 7 tháng 8 
hàng n�m. 
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SEVERAL BIOLOGICAL OF RAINBOW SHRIMP (SEVERAL BIOLOGICAL OF RAINBOW SHRIMP (SEVERAL BIOLOGICAL OF RAINBOW SHRIMP (SEVERAL BIOLOGICAL OF RAINBOW SHRIMP (PARAPENAEOPSIS SCULPTILISPARAPENAEOPSIS SCULPTILISPARAPENAEOPSIS SCULPTILISPARAPENAEOPSIS SCULPTILIS    ----HELLERHELLERHELLERHELLER, 1862, 1862, 1862, 1862) IN ) IN ) IN ) IN 

THE SOUTHEAST SEA WATERS OF VIETNAMTHE SOUTHEAST SEA WATERS OF VIETNAMTHE SOUTHEAST SEA WATERS OF VIETNAMTHE SOUTHEAST SEA WATERS OF VIETNAM    
Tu Hoang Nhan, Nguyen VTu Hoang Nhan, Nguyen VTu Hoang Nhan, Nguyen VTu Hoang Nhan, Nguyen Viet Nghia and Nguyen Sy Doaniet Nghia and Nguyen Sy Doaniet Nghia and Nguyen Sy Doaniet Nghia and Nguyen Sy Doan    

SummarySummarySummarySummary    
Several biological parameters of rainbow shrimp collected monthly at fisheries landings from marine area of 
South- East - Vietnam were analysed and identified. The results showed that, the size of Rainbow shrimp in 
catches was ranged from 75-172 mm (Total length), with mean length was 123 ± 17.8 mm and dominated by 
the cohort of 93-153 mm, mean weight was 15.6 ± 8.2 g. The length-weight relationships of shrimp were 
defied as W = 0,00004 * TL2,638 and W = 0,00000009 * TL3,443 for male and female, respectively. The von 
Bertalanffy growth function was estimated as TLt = 184 * (1-e-0.93 (t-to)) with ø '= 2.50. The male/female ratio was 
1.00:3.80. The Rainbow shrimp was first maturity (TLm50) at 134 mm long. The shrimp has two spawning 
seasons yearly, one from December to April and the other one from July to August. 
KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: Rainbow shrimp, length frequence, growth curve, maturity, breeding season. 
Ng�Ng�Ng�Ng�����i phi phi phi ph****n bin bin bin bi2222n: TS. Võ Thn: TS. Võ Thn: TS. Võ Thn: TS. Võ Th!!!! D D D Dsngsngsngsng    
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�ÁNH GIÁ RGI RO SINH THÁI CGA NGHK KHAI THÁC 
CÁ NG8 �/I D-	NG � VI�T NAM ��I V.I CÁC LOÀI 

KHAI THÁC TH' C(P 
VVVVs Vis Vis Vis Vi2222t Hàt Hàt Hàt Hà1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n Vin Vin Vin Vi!!!!t Nght Nght Nght Nghdadadada1111, Tr, Tr, Tr, Tr����n V�n Thanhn V�n Thanhn V�n Thanhn V�n Thanh1111,,,,    

Hoàng NgHoàng NgHoàng NgHoàng NgKKKKc Sc Sc Sc STnTnTnTn1111 và Nguy và Nguy và Nguy và Nguy����n Thn Thn Thn Th���� Di Di Di Di2222u Thúyu Thúyu Thúyu Thúy2222    
TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
R(i ro sinh thái c(a các loài là "Si t�'ng khai thác th> cWp c(a ngh# câu cá ngM "Pi d�Tng . Vi2t Nam "�'c 
"ánh giá b`ng ph�Tng pháp cho "i/m theo h�Rng dpn c(a HIi "%ng Qu*n lý bi/n. Loài th> cWp "�'c xác 
"�nh dYa trên sS li2u tM 67 chuy!n giám sát khai thác trên tàu câu cá ngM do Vi2n Nghiên c>u H*i s*n và 
WWF Vi2t Nam thu th,p trong giai "oPn tM n�m 2000 "!n 2016. Các ch� sS v# n�ng suWt sinh hKc và sY nhPy 
c*m c(a loài "Si vRi hoPt "Ing khai thác "�'c sk dXng "/ "ánh giá. K!t qu* "ánh giá cho thWy, "Si t�'ng 
khai thác th> cWp c(a ngh# câu cá ngM "Pi d�Tng g%m 12 loài là cá thu ngàng, cá nXc heo, cá thu rOn, cá c� 
bu%m, cá gi* thu, cá c� ¬n �I, cá c� xanh, cá m,p "uôi dài, cá m,p xanh và cá nhám búa, cá ngM bò và cá 
ki!m. Trong sS "ó, 6 loài "�'c "ánh giá . m>c r(i ro sinh thái trung bình là cá nhám "uôi dài, cá m,p xanh, 
cá nhám búa, cá thu ngàng, cá gi* thu và cá c� bu%m; 6 loài "�'c "ánh giá . m>c r(i ro sinh thái thWp là cá 
ngM bò, cá ki!m, cá thu rOn, cá c� ¬n �I, cá c� xanh và cá nXc heo. Cá ngM mOt to, cá ngM vây vàng là "Si 
t�'ng khai thác chính "�'c "ánh giá . m>c r(i ro thWp. Ngh# câu tay cá ngM "Pi d�Tng gây r(i ro sinh thái 
"Si vRi các "Si t�'ng khai thác th> cWp thWp hTn so vRi ngh# câu vàng. 
TTTTMMMM khóa khóa khóa khóa: R(i ro sinh thái, cá ngM "Pi d�Tng, loài th> cWp, ngh# cá ngM, khai thác. 

    
1. M� ��U19    
Cá ngM "Pi d�Tng khai thác b`ng ngh# câu g%m 

cá ngM vây vàng (Thunnus albacares) và cá ngM mOt 
to (Thunnus obesus). �ây là nhang loài cá nZi lRn 
thuIc hK cá thu ngM (Scombridae), có t,p tính di c� 
xa và phPm vi phân bS rIng, 350N - 350S . �ông Thái 
Bình D�Tng và 400N - 350S . Trung - Tây Thái Bình 
D�Tng "Si vRi cá ngM vây vàng [7, 44] và 45˚N - 43˚S 
"Si vRi cá ngM mOt to [7]. �I sâu phân bS ch( y!u 
c(a cá ngM vây vàng trong kho*ng 50-270 m và cá 
ngM mOt to là 50-350 m.  

Trên th! giRi, hoPt "Ing khai thác cá ngM "Pi 
d�Tng hi2n nay di�n ra vRi c��ng "I cao b`ng nhi#u 
loPi ng� cX nh� câu vàng, câu tay, câu vvy, l�Ri vây 
và l�Ri rê. S*n l�'ng khai thác trên toàn th! giRi là 2 
tri2u tWn . n�m 1975 [6] "ã t�ng lên "!n 4 tri2u tWn 
n�m 2005 vRi 65% s*n l�'ng khai thác . Thái Bình 
D�Tng, 21% . ¬n �I D�Tng và 14% khai thác . �Pi 
Tây D�Tng. 

� Vi2t Nam, hoPt "Ing khai thác cá ngM "Pi 
d�Tng ch( y!u phát tri/n . các t�nh Bình ��nh, Phú 
Yên và Khánh Hòa b`ng ngh# câu vàng và câu tay 
k!t h'p ánh sáng. Ngoài ra, cá ngM "Pi d�Tng có kích 
th�Rc nho còn lpn trong s*n l�'ng khai thác c(a 
ngh# l�Ri vây và ngh# l�Ri rê vRi t� l2 nho và "�'c 
xem là "Si t�'ng khai thác th> cWp. Ng� tr��ng khai 

                                                 
1 

Viện Nghiên cứu Hải sản 
2 

WWF Việt Nam 

thác cá ngM "Pi d�Tng ch( y!u . vùng bi/n xa b� 
mi#n Trung và �ông Nam bI, trong "ó khu vYc giaa 
qu�n "*o Hoàng Sa và qu�n "*o Tr��ng Sa là ng� 
tr��ng khai thác chính trong mùa gió �ông BOc, khu 
vYc Nam Tr��ng Sa là ng� tr��ng khai thác chính 
trong mùa gió Tây Nam. 

HoPt "Ing khai thác cá ngM không ch� tác "Ing 
"!n "Si t�'ng khai thác ch( "ích là cá ngM vây vàng 
và cá ngM mOt to mà nó còn tác "Ing "!n các loài 
khác do b� "ánh bOt ngpu nhiên, không ch( ý. �Si 
vRi ngh# khai thác cá ngM "Pi d�Tng . Vi2t Nam, 
trong s*n l�'ng khai thác, ngoài "Si t�'ng chính là 
cá ngM vây vàng và cá ngM mOt to còn rWt nhi#u "Si 
t�'ng khác csng b� bOt trong quá trình khai thác nh� 
cá nhám, cá ki!m, cá c�, cá thu ngàng, cá gi* thu và 
th,m chí là rùa bi/n csng b� bOt [3]. �/ gi*m thi/u 
sY mOc câu c(a rùa bi/n, WWF Vi2t Nam và Vi2n 
Nghiên c>u H*i s*n "ã thk nghi2m l�wi câu vòng "/ 
ti!n tRi thay th! cho l�wi câu th��ng nh`m gi*m 
thi/u t� l2 các loài b� khai thác không ch( ý. K!t qu* 
thk nghi2m cho thWy, sk dXng l�wi câu vòng khi khai 
thác "ã gi*m thi/u t� l2 mOt câu c(a rùa bi/n, nh�ng 
"Si vRi nhóm cá nhám, cá m,p là nhang "Si t�'ng 
khai thác th> cWp thì ch�a thYc sY hi2u qu* [2-4].  

TM ngu%n sS li2u giám sát khai thác trên tàu khai 
thác cá ngM "Pi d�Tng do Vi2n Nghiên c>u H*i s*n 
và WWF Vi2t Nam thu th,p, ti!n hành "ánh giá m>c 
"I r(i ro sinh thái "Si vRi các loài là "Si t�'ng khai 
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thác th> cWp c(a ngh# khai thác cá ngM "Pi d�Tng 
nh`m góp ph�n cung cWp thông tin khoa hKc cho 
vi2c nghiên c>u "i#u ch�nh ng� cX khai thác theo 
h�Rng gi*m thi/u tác "Ing sinh thái "!n các loài 
khai thác không ch( ý.  

2. TÀI LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2222u nghiên cu nghiên cu nghiên cu nghiên c>>>>uuuu    
Tài li2u sk dXng trong nghiên c>u này "�'c thu 

th,p b.i Vi2n Nghiên c>u H*i s*n và WWF Vi2t Nam 
trong giai "oPn 2000 — 2016, g%m 67 chuy!n giám sát 
khai thác vRi 23 chuy!n "�'c thYc hi2n trên tàu câu 
tay và 44 chuy!n trên tàu câu vàng cá ngM "Pi d�Tng.  

Ph�Tng pháp thu mpu trên tàu khai thác cá ngM 
"Pi d�Tng "�'c thYc hi2n nh� sau: 

+ Các chuy!n giám sát do Vi2n Nghiên c>u H*i 
s*n thYc hi2n: Giám sát viên "i trên tàu khai thác cá 
ngM ghi lPi toàn bI thông tin v# hoPt "Ing khai thác, 
g%m: th�i gian khai thác, ng� cX khai thác, v� trí ng� 
tr��ng khai thác, thành ph�n loài bOt gip trong s*n 
l�'ng khai thác, sS l�'ng và s*n l�'ng khai thác c(a 
tMng loài. ��nh danh các loài bOt gip trong chuy!n 
khai thác theo các tài li2u phân loPi c(a FAO [7-9] và 
mIt sS tài li2u phân loPi khác. 

+ Các chuy!n giám sát khai thác thuIc ch�Tng 
trình quan sát viên trên tàu cá do WWF Vi2t Nam 
"i#u phSi: Quan sát viên là các cán bI c(a Chi cXc 
Khai thác và b*o v2 ngu%n l'i th(y s*n các t�nh Bình 
��nh, Phú Yên, Khánh Hòa và Tr��ng �Pi hKc Nha 
Trang. Tr�Rc khi tri/n khai các "'t giám sát, các 
quan sát viên "�'c t,p huWn v# ph�Tng pháp thu 
mpu, phân loPi, "�nh loPi các loài cá th��ng gip trong 
s*n l�'ng c(a ngh# câu vàng và câu tay cá ngM "Pi 
d�Tng. Trong chuy!n giám sát khai thác, quan sát 
viên "i trên tàu cá ghi lPi toàn bI quá trình hoPt "Ing 
khai thác, g%m ng� cX khai thác, ph�Tng pháp khai 
thác, v� trí khai thác, s*n l�'ng mj câu, thành ph�n 
loài, khSi l�'ng và sS l�'ng cá th/ c(a tMng loài 
trong mj câu. Tài li2u phân loPi các loài cá th��ng 
gip trong ngh# câu cá ngM "Pi d�Tng "�'c WWF 
biên soPn tM các tài li2u phân loPi có s¡n c(a FAO.  

2.2. Ph2.2. Ph2.2. Ph2.2. Ph�Tng pháp "ánh giá�Tng pháp "ánh giá�Tng pháp "ánh giá�Tng pháp "ánh giá    
2.2.1. Các loài b� gia lPi trong s*n l�'ng khai 

thác 
Theo HIi "%ng Qu*n lý bi/n [37] thì "Si t�'ng 

khai thác chính là các "Si t�'ng mà ngh# khai thác 
"ó h�Rng tRi. �Si t�'ng khai thác th> cWp là các loài 
chi!m t� l2 tM 2% tr. lên trong s*n l�'ng khai thác. 
�Si t�'ng khai thác không ch( ý g%m các loài b� bOt 
ngpu nhiên trong quá trình khai thác và th��ng 

chi!m t� l2 d�Ri 2% trong tZng s*n l�'ng. Trong 
nghiên c>u này, r(i ro sinh thái c(a ngh# khai thác 
cá ngM "Pi d�Tng "!n các loài khai thác th> cWp "�'c 
"ánh giá dYa trên các tiêu chí c(a HIi "%ng Qu*n lý 
bi/n [37]. 

 
Hình 1. NgHình 1. NgHình 1. NgHình 1. Ng� tr�� tr�� tr�� tr�����ng khai thác cng khai thác cng khai thác cng khai thác c((((a tàu khai thác cá a tàu khai thác cá a tàu khai thác cá a tàu khai thác cá 

ngngngngMMMM " " " "PPPPi d�Tng di d�Tng di d�Tng di d�Tng dYYYYa trên sa trên sa trên sa trên sSSSS li li li li2222u giám sát khai thác do u giám sát khai thác do u giám sát khai thác do u giám sát khai thác do 
ViViViVi2222n Nghiên cn Nghiên cn Nghiên cn Nghiên c>>>>u Hu Hu Hu H****i si si si s****n và WWF Vin và WWF Vin và WWF Vin và WWF Vi2222t Nam tht Nam tht Nam tht Nam thYYYYc c c c 

hihihihi2222n trong giai "on trong giai "on trong giai "on trong giai "oPPPPn 2000n 2000n 2000n 2000----2016201620162016    
2.2.2. Thông tin sinh hKc c(a các loài 
Thông tin sinh hKc, sinh thái hKc c(a các loài là 

"Si t�'ng khai thác chính và "Si t�'ng khai thác th> 
cWp "�'c thu th,p tM các tài li2u nghiên c>u "ã "�'c 
công bS và "�'c t,p h'p theo các nhóm tiêu chí, 
g%m: 

+ Nhóm tiêu chí v# n�ng suWt sinh hKc, g%m các 
ch� sS: tuZi trung bình khi thành thXc sinh dXc, tuZi 
trung bình c(a loài, s>c sinh s*n tuy2t "Si, kích 
th�Rc cYc "Pi c(a loài, kích th�Rc thành thXc sinh 
dXc, t,p tính sinh s*n, b,c dinh d�wng. 

+ Nhóm tiêu chí v# sY nhPy c*m c(a qu�n th/ 
tr�Rc áp lYc c(a hoPt "Ing khai thác, g%m các ch� sS: 
phân bS không gian c(a loài theo mit rIng, phân bS 
không gian c(a loài theo ph�Tng th�ng ">ng, tính 
lYa chKn c(a ng� cX khai thác, kh* n�ng sSng sót khi 
b� bOt và th* ra. 

Nhang nhóm thông tin này "�'c thu th,p, t,p 
h'p cho tMng loài riêng bi2t và "�'c sk dXng "/ "Si 
chi!u vRi các "i/m tham chi!u do HIi "%ng qu*n lý 
bi/n quy "�nh "/ xác "�nh hi2n trPng r(i ro c(a loài 
do hoPt "Ing khai thác gây ra. 

2.2.3. Phân tích r(i ro sinh thái 
R(i ro sinh thái c(a loài các loài là "Si t�'ng khai 

thác chính và "Si t�'ng th> cWp tr�Rc áp lYc c(a hoPt 
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"Ing khai thác "�'c "ánh giá dYa trên các thông tin 
v# n�ng suWt sinh hKc và sY nhPy c*m "Si vRi ng� cX 
khai thác theo h�Rng dpn c(a HIi "%ng Qu*n lý bi/n 
[37], cX th/ nh� sau: 

+ Các loài có n�ng suWt sinh hKc cao là nhang 
loài có tuZi trung bình khi thành thXc sinh dXc d�Ri 5 
n�m, vòng "�i trung bình d�Ri 10 n�m, s>c sinh s*n 
tuy2t "Si "Pt trên 20.000 tr>ng/n�m, kích th�Rc cYc 
"Pi c(a loài d�Ri 100 cm, kích th�Rc thành thXc sinh 
dXc l�n "�u d�Ri 40cm, "j tr>ng phát tán tY do và 
b,c dinh d�wng trung bình nho hTn 2,75. Các loài có 
n�ng suWt sinh hKc cao thì m>c "I r(i ro c(a qu�n 
"àn tr�Rc áp lYc khai thác thWp. 

+ Các loài có n�ng suWt sinh hKc trung bình là 
nhang loài có vòng "�i kho*ng 10-25 n�m, tuZi trung 
bình khi thành thXc sinh dXc là 5-15 n�m, s>c sinh 
s*n tuy2t "Si "Pt 100-20.000 tr>ng/n�m, kích th�Rc 
cYc "Pi tM 100-300 cm, kích th�Rc thành thXc sinh 

dXc kho*ng 40-200 cm, có t,p tính "j tr>ng vào giá 
th/ và b,c dinh d�wng trung bình kho*ng 2,75-3,25. 
Các loài có n�ng suWt sinh hKc trung bình thì m>c "I 
r(i ro sinh thái tr�Rc áp lYc khai thác . m>c trung 
bình. 

+ Các loài có n�ng suWt sinh hKc thWp là nhang 
loài có tuZi trung bình khi thành thXc sinh dXc trên 
15 n�m, tuZi thK trung bình trên 25 n�m, s>c sinh s*n 
tuy2t "Si d�Ri 100 tr>ng/n�m, kích th�Rc cYc "Pi c(a 
loài trên 300cm, kích th�Rc thành thXc sinh dXc l�n 
"�u trên 200cm, có t,p tính "j con và b,c dinh d�wng 
trung bình trên 3,25. Các loài có n�ng suWt sinh hKc 
thWp thì r(i ro sinh thái cao tr�Rc áp lYc khai thác. 

TM các thông tin sinh hKc, sinh thái hKc c(a tMng 
loài "ã "�'c thu th,p, ti!n hành "Si chi!u vRi các 
"i/m tham chi!u "�'c "�a ra b.i HIi "%ng Qu*n lý 
bi/n (B*ng 1) "/ cho "i/m làm cT s. "/ xác "�nh 
m>c "I r(i ro sinh thái c(a loài. 

BBBB****ng 1. Các "ing 1. Các "ing 1. Các "ing 1. Các "i////m tham cm tham cm tham cm tham chihihihi!!!!u "u "u "u "//// "ánh giá n�ng su "ánh giá n�ng su "ánh giá n�ng su "ánh giá n�ng suWWWWt sinh ht sinh ht sinh ht sinh hKKKKc cc cc cc c((((a các loàia các loàia các loàia các loài    

 
SY nhPy c*m c(a loài "Si vRi áp lYc vRi khai thác 

"�'c xác "�nh dYa trên các tiêu chí v# phân bS 
không gian c(a loài và phPm vi hoPt "Ing khai thác, 
tính lYa chKn c(a ng� cX khai thác và kh* n�ng sSng 
sót khi "ã b� bOt và th* lPi v# bi/n. �i/m tham chi!u 
(B*ng 2) "Si vRi các m>c "I nhPy c*m c(a loài nh� 
sau: 

+ M>c "I r(i ro thWp khi phân bS c(a loài theo 
mit rIng và ng� tr��ng khai thác trùng nhau d�Ri 
10%; theo ph�Tng th�ng ">ng, "I sâu phân bS c(a 
loài ít trùng vRi "I sâu khai thác c(a ng� cX, rWt ít cá 
th/ b� bOt có kích th�Rc nho hTn kích th�Rc l�n "�u 
sinh s*n và ph�n lRn các cá th/ khi b� bOt và "�'c th* 
ra vpn sSng sót. 

+ M>c "I r(i ro trung bình khi phân bS không 
gian c(a loài trùng vRi ng� tr��ng khai thác tM 10-
30%, phPm vi hoPt "Ing c(a ng� cX khai thác theo 
ph�Tng th�ng ">ng khá trùng vRi "I sâu phân bS 

c(a loài, các cá th/ b� khai thác có kích th�Rc nho 
hTn kích th�Rc thành thXc sinh dXc l�n "�u th�nh 
tho*ng b� bOt và có b`ng ch>ng v# cá th/ th* ra sau 
khi b� bOt vpn sSng sót. 

+ M>c "I r(i ro cao th/ hi2n m>c "I nhPy c*m 
cao c(a loài tr�Rc hoPt "Ing khai thác. Các loài "�'c 
x!p vào nhóm nhPy c*m cao khi ng� tr��ng khai 
thác trùng vRi khu vYc phân bS c(a loài tM 30% tr. 
lên, phPm vi hoPt "Ing c(a ng� cX trùng vRi "I sâu 
phân bS c(a loài, các cá th/ b� bOt ph�n lRn có kích 
th�Rc nho hTn kích th�Rc l�n "�u sinh s*n và khi b� 
bOt toàn bI các cá th/ b� gia lPi và "�a v# b�. 

TM các thông tin v# sinh thái hKc c(a loài, ti!n 
hành "Si chi!u và cho "i/m "/ xác "�nh sY nhPy c*m 
c(a loài "Si vRi hoPt "Ing khai thác [37]. M>c "I 
nhPy c*m thWp là 1 "i/m, m>c "I nhPy c*m trung 
bình là 2 "i/m và m>c "I nhPy c*m cao là 3 "i/m. 
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R(i ro sinh thái c(a loài "�'c dYa vào tham sS v# 
n�ng suWt sinh hKc (P) và sY nhPy c*m (S) theo công 

th>c:  

VRi P là "i/m trung bình c(a các tham sS th/ 
hi2n n�ng suWt sinh hKc c(a loài và Pi là "i/m thuIc 
tính th> i trong bI tiêu chí v# n�ng suWt sinh hKc. 

 
BBBB****ng 2. Các "ing 2. Các "ing 2. Các "ing 2. Các "i////m tham chim tham chim tham chim tham chi!!!!u "u "u "u "//// "ánh giá s "ánh giá s "ánh giá s "ánh giá sYYYY nh nh nh nhPPPPy cy cy cy c****m cm cm cm c((((a các loài "a các loài "a các loài "a các loài "SSSSi vi vi vi vRRRRi ng� ci ng� ci ng� ci ng� cXXXX kh kh kh khai thácai thácai thácai thác    

Thông tin 
M>c "I nhPy c*m 
thWp (R(i ro thWp, 

1 "i/m) 

M>c "I nhPy c*m 
trung bình (R(i ro 

trung bình, 2 "i/m) 

M>c "I nhPy c*m cao 
(R(i ro cao, 3 "i/m) 

Phân bS không gian c(a loài theo 
mit rIng (T�Tng tác giaa ng� 

tr��ng khai thác vRi phPm vi phân 
bS c(a loài v# không gian, 

Availability) 

<10% trùng nhau 10-30% trùng nhau >30% trùng nhau 

Phân bS không gian c(a loài theo 
ph�Tng th�ng ">ng (Phân bS c(a 

loài theo ph�Tng th�ng ">ng và kh* 
n�ng ti!p c,n c(a ng� cX khai thác 

"Si vRi phân bS c(a loài, 
Encounterability) 

PhPm vi hoPt 
"Ing c(a ng� cX 

ít trùng vRi "I sâu 
phân bS c(a qu�n 

th/ 

PhPm vi hoPt "Ing 
c(a ng� cX khá trùng 

vRi "I sâu phân bS 
c(a qu�n  th/ 

PhPm vi hoPt "Ing 
c(a ng� cX trùng vRi 
"I sâu phân bS c(a 

qu�n  th/ 

Tính lYa chKn ng� cX (Selectivity) 

RWt ít cá th/ b� 
khai thác có kích 

th�Rc nho hTn 
kích th�Rc thành 

thXc sinh dXc   

Các cá th/ b� khai 
thác nho hTn kích 
th�Rc thành thXc 

sinh dXc th�nh 
tho*ng b� bOt 

Các cá th/ b� khai 
thác ph�n lRn nho hTn 
kích th�Rc thành thXc 

sinh dXc 

Kh* n�ng sSng sót khi b� bOt và th* 
ra (Post-capture mortality) 

Ph�n lRn các cá 
th/ "�'c th* ra 

vpn sSng sót 

Có b`ng ch>ng v# cá 
th/ "�'c th* ra vpn 

sSng sót 

B� gia lPi, mic "�nh 
cho "Si t�'ng khai 
thác chính và "Si 

t�'ng khai thác th> 
cWp (P1, P2) 

VRi A là "i/m c(a ch� sS phân bS không gian c(a 
loài theo mit rIng (Availability), E là "i/m c(a ch� sS 
phân bS theo ph�Tng th�ng ">ng (Encounterability), 
s là tính lYa chKn c(a ng� cX khai thác (selectivity) 
và P là kh* n�ng sSng sót c(a cá th/ sau khi b� bOt và 
"�'c th* ra (Post Capture Mortality). 

R(i ro sinh thái c(a loài do hoPt "Ing khai thác 
"�'c th/ hi2n b`ng "i/m MSC và "�'c tính theo 
công th>c:  

 
VRi PSA là "i/m "ánh giá trung bình c(a n�ng 

suWt sinh hKc và sY nhPy c*m c(a loài, "�'c tính theo 
công th>c: 

 

Sau khi tính "�'c "i/m MSC, sk dXng kho*ng 
tham chi!u "/ xác "�nh m>c "I r(i ro sinh thái c(a 
loài tr�Rc áp lYc khai thác, cX th/ nh� sau: 

N!u MSC > 80 "i/m, loài . m>c r(i ro thWp. 

N!u MSC n`m trong kho*ng 60-80 "i/m, loài . 
m>c r(i ro trung bình. 

N!u MSC < 60 "i/m, loài . m>c r(i ro cao. 
3. K�T QU� NGHIÊN C�U VÀ TH�O LU N 
3.1. Các loài b3.1. Các loài b3.1. Các loài b3.1. Các loài b���� gi gi gi giaaaa l l l lPPPPi và các "i và các "i và các "i và các "SSSSi t�i t�i t�i t�''''ng khai thác ng khai thác ng khai thác ng khai thác 

thththth>>>> c c c cWWWWpppp    
Phân tích da li2u giám sát khai thác trên tàu câu 

vàng và câu tay cá ngM "Pi d�Tng do Vi2n Nghiên 
c>u H*i s*n và WWF Vi2t Nam thYc hi2n trong giai 
"oPn 2000 "!n 2016, "ã thSng kê "�'c tZng sS 78 loài 
trong s*n l�'ng khai thác. Ngh# câu vàng cá ngM "Pi 
d�Tng bOt gip 71 loài và ngh# câu tay bOt gip 28 loài.  
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Trong s*n l�'ng c(a ngh# khai thác cá ngM "Pi 
d�Tng, có 14 loài, chi!m t� l2 trên 2% trong tZng s*n 
l�'ng là: cá thu ngàng (Acanthocybium solandri), cá 
nhám "uôi dài (Alopias pelagicus), cá nXc heo 
(Coryphaena hippurus), cá thu rOn (Gempylus 
serpens), cá c� bu%m (Istiophorus platypterus), cá 
gi* thu (Lepidocybium flavobrunneum), cá c� ¬n �I 
(Makaira indica), cá c� xanh (Makaira mazara), cá 
m,p xanh (Prionace glauca), cá nhám búa (Sphyrna 
lewini), cá ngM vây vàng (Thunnus albacares), cá ngM 
mOt to (Thunnus obesus), cá ngM bò (Thunnus 
tonggol) và cá ki!m (Xiphias gladius). Ngh# câu tay 
cá ngM "Pi d�Tng có 6 loài, chi!m t� l2 tM 2% tr. lên 
trong tZng s*n l�'ng khai thác là: cá ngM mOt to, cá 
ngM vây vàng, cá nXc heo, cá ki!m, cá ngM bò và cá 
m,p xanh. Ngh# câu vàng cá ngM "Pi d�Tng có 13 
loài, chi!m t� l2 trên 2% v# s*n l�'ng là cá thu ngàng, 
cá nhám "uôi dài, cá nXc heo, cá thu rOn, cá c� 
bu%m, cá gi* thu, cá c� ¬n �I, cá c� xanh, cá m,p 
xanh, cá nhám búa, cá ngM vây vàng và cá ngM mOt to 
và cá ki!m. 

So vRi thành ph�n loài h*i s*n bOt gip trong các 
"i#u tra ngu%n l'i cá nZi lRn b`ng câu vàng trong giai 
"oPn 2000-2005 [1] và 2011-2015 [38] . vùng bi/n xa 
b� mi#n Trung và �ông Nam bI thì sS loài bOt gip 
trong các chuy!n giám sát khai thác ít hTn. Các 
chuy!n "i#u tra ngu%n l'i b`ng tàu câu vàng "ã bOt 
gip tZng sS 103 loài, trong "ó 14 loài có t� l2 s*n 
l�'ng chi!m trên 2% và th��ng xuyên xuWt hi2n 
trong s*n l�'ng khai thác. SY khác nhau v# thành 
ph�n loài trong s*n l�'ng khai thác có th/ do sY khác 
bi2t v# ng� tr��ng khai thác và phPm vi "i#u tra. Da 
li2u giám sát khai thác "�'c thu th,p trYc ti!p trên 
tàu khai thác tPi các ng� tr��ng trong khi "ó da li2u 
"i#u tra "�'c thYc hi2n theo thi!t k! nghiên c>u cS 
"�nh vRi phPm vi bao ph( toàn bI vùng bi/n xa b� 
mi#n Trung và �ông Nam bI. 

3.2. Hi3.2. Hi3.2. Hi3.2. Hi2222n trn trn trn trPPPPng rng rng rng r((((i ro sinh thái ci ro sinh thái ci ro sinh thái ci ro sinh thái c((((a các loài tra các loài tra các loài tra các loài tr����RRRRc c c c 
áp láp láp láp lYYYYc cc cc cc c((((a hoa hoa hoa hoPPPPt "t "t "t "IIIIng khai thácng khai thácng khai thácng khai thác    

Trong s*n l�'ng c(a ngh# khai thác cá ngM "Pi 
d�Tng, "ã xác "�nh "�'c 14 loài là "Si t�'ng khai 
thác th> cWp, thông tin sinh hKc chính c(a các loài 
này "�'c tóm tOt nh� sau: 

Cá thu ngàng  là loài cá nZi xa b� thuIc hK cá 
thu ngM Scombridae. Vòng "�i c(a loài kho*ng 9,3 
tuZi [24] vRi kích th�Rc cYc "Pi kho*ng 171 cm [16]. 
Cá thu ngàng thành thXc sinh dXc . 1 tuZi [28]  . 
kích th�Rc kho*ng 86 cm vRi s>c sinh s*n tuy2t "I 
"Pt 16 tri2u tr>ng [11]. �ây là loài "j tr>ng phát tán 

trong n�Rc [11]. B,c dinh d�wng trung bình c(a loài 
là 4,3±0,2 (fishbase.org). 

Cá nhám "uôi dài  là loài cá nZi "Pi d�Tng thuIc 
hK Alopiidae. Vòng "�i c(a loài kho*ng 29 tuZi vRi 
kích th�Rc cYc "Pi "Pt 383 cm [13]. Cá thành thXc 
sinh dXc và sinh s*n l�n "�u . 8,6 tuZi [15] vRi kích 
th�Rc l�n "�u trong kho*ng 267-276 cm. �ây là loài 
cá "j con [13], mUi l�n sinh s*n trung bình là 2 con 
[13]. B,c dinh d�wng trung bình c(a loài là 4,5±0,66 
(fishbase.org). 

Cá nXc heo là loài cá nZi thuIc hK 
Coryphaenidae. Vòng "�i c(a loài kho*ng 4 tuZi [33] 
vRi kích th�Rc lRn nhWt là 210 cm. Cá thành thXc sinh 
dXc khi kích th�Rc "Pt 100 cm [12]. Cá nXc heo có 
s>c sinh s*n tuy2t "Si kho*ng 0,1-0,25 tri2u tr>ng 
[22] vRi t,p tính "j tr>ng phát tán. B,c dinh d�wng 
trung bình c(a loài là 4,4±0,01 (fishbase). 

Cá thu rOn thuIc hK Gempylidae. Kích th�Rc lRn 
nhWt c(a loài quan sát "�'c là 100 cm và kích th�Rc 
sinh s*n l�n "�u kho*ng 43-50 cm [27]. �ây là loài cá 
có t,p tính "j tr>ng phát tán vRi s>c sinh s*n tuy2t 
"Si kho*ng 0,3-1 tri2u tr>ng [27]. B,c dinh d�wng 
trung bình c(a loài là 4,4+-0,7 (fishbase.org). 

Cá c� bu%m thuIc hK Istiophoridae. Vòng "�i 
c(a loài kho*ng 12 tuZi vRi kích th�Rc cYc "Pi là 232 
cm [28]. Cá thành thXc sinh dXc và tham gia sinh s*n 
l�n "�u là 150 cm [34]. Cá c� bu%m "j tr>ng phát tán 
vRi s>c sinh s*n tuy2t "Si kho*ng trên 2 tri2u tr>ng 
[17]. B,c dinh d�wng trung bình c(a loài là 4,5±0,3. 

Cá gi* thu thuIc hK Gempylidae. Hi2n tPi có rWt 
ít thông tin sinh hKc v# loài cá này. Kích th�Rc cYc 
"Pi c(a loài ghi nh,n "�'c là 200 cm [27]. Loài này 
có t,p tính "j tr>ng phát tán và b,c sinh d�wng trung 
bình c(a loài là 4,3±0,67 (fishbase.org) 

Cá c� ¬n �I thuIc hK Istiophoridae. Vòng "�i 
c(a loài kho*ng 11 tuZi vRi kích th�Rc cYc "Pi "�'c 
ghi nh,n là 465cm [20]. Cá c� ¬n �I thành thXc sinh 
dXc và tham gia sinh s*n l�n "�u . kích th�Rc 130-
160cm [21]. S>c sinh s*n tuy2t "Si dao "Ing trong 
kho*ng 67-226 tri2u tr>ng [21] và "j tr>ng phát tán. 
B,c dinh d�wng trung bình c(a loài là 4,5±0,4 
(fishbase.org). 

Cá c� xanh là loài cá nZi "Pi d�Tng thuIc hK 
Istiophoridae. Vòng "�i c(a loài kho*ng 28 tuZi [19] 
vRi kích th�Rc cYc "Pi kho*ng 500cm. Cá sinh s*n 
l�n "�u . kích th�Rc kho*ng 130-140cm [26]. Cá c� 
xanh có t,p tính "j tr>ng phát tán, s>c sinh s*n tuy2t 
"Si kho*ng 31,5-98,9 tri2u tr>ng [32]. B,c dinh 
d�wng trung bình c(a loài là 4,5±0,89 (fishbase.org). 
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Cá m,p xanh là loài cá nZi "Pi d�Tng thuIc hK 
Carcharhinidae. Vòng "�i c(a loài kho*ng 20 tuZi 
[18], kích th�Rc cYc "Pi "Pt 400cm. Cá m,p xanh là 
loài cá "j con thành thXc sinh dXc . 7-9 tuZi vRi kích 
th�Rc kho*ng 170-195cm [23]. MUi l�n sinh s*n 
kho*ng 4-135 con [13]. B,c dinh d�wng trung bình 
c(a loài là 4,4±0,2 (fishbase.org) 

Cá nhám búa thuIc hK Sphyrnidae. Vòng "�i c(a 
cá nhám búa kho*ng 35 tuZi [30], kích th�Rc cYc "Pi 
ghi nh,n "�'c là 430 cm [30]. Cá nhám búa "j con 
[14], thành thXc sinh dXc . 10 tuZi [10], kích th�Rc 
l�n "�u sinh s*n là 180cm [10], mUi l�n sinh s*n 
kho*ng 15-31con [13]. B,c dinh d�wng trung bình 
c(a cá nhám búa là 4,1±0,5 (fishbase.org) 

Cá ngM vây vàng thuIc hK Scombridae. Vòng "�i 
c(a cá ngM vây vàng kho*ng 7 tuZi [35] vRi kích 
th�Rc cYc "Pi kho*ng 200cm [29]. Cá thành thXc 
sinh dXc . 2,7 tuZi [35] và sinh s*n l�n "�u . 113cm 
[29], vRi t,p tính "j tr>ng phát tán. S>c sinh s*n 
tuy2t "Si c(a cá ngM vây vàng kho*ng 2,0-6,6 tri2u 
tr>ng [14]. B,c dinh d�wng trung bình c(a loài là 
4,4±0,4 (fishbase.org) 

Cá ngM mOt to thuIc hK Scombridae. Vòng "�i 
c(a cá ngM mOt to kho*ng 11 tuZi [31] vRi kích th�Rc 
cYc "Pi kho*ng 190cm [29]. Cá thành thXc sinh dXc . 
3 tuZi và sinh s*n l�n "�u . 100-125cm [21], vRi t,p 
tính "j tr>ng phát tán [11]. S>c sinh s*n tuy2t "Si 
c(a cá ngM mOt to kho*ng 2,9-6,3 tri2u tr>ng. B,c 
dinh d�wng trung bình c(a loài là 4,4±0,4 
(fishbase.org) 

Cá ngM bò thuIc hK Scombridae. Vòng "�i c(a 
cá ngM bò kho*ng 18,7 tuZi vRi kích th�Rc cYc "Pi 
kho*ng 130cm [11]. Cá thành thXc sinh dXc . 1,2 
tuZi và sinh s*n l�n "�u . 43-49 cm và "j tr>ng phát 
tán [11]. S>c sinh s*n tuy2t "Si c(a cá ngM bò 
kho*ng 1,2-1,9 tri2u tr>ng [11]. B,c dinh d�wng 
trung bình c(a loài là 4,5±0,6 (fishbase.org). 

Cá ki!m là loài duy nhWt c(a giSng Xiphias thuIc 
hK Xiphiidae. �ây là loài cá có kích th�Rc lRn, vòng 
"�i kho*ng 19 tuZi [36], thành thXc sinh dXc . 5-6 
tuZi vRi kích th�Rc l�n "�u sinh s*n kho*ng 150-
170cm [25].  S>c sinh s*n tuy2t "Si kho*ng 1-29 tri2u 
tr>ng [5] và phát tán tY do trong môi tr��ng n�Rc. 
B,c dinh d�wng trung bình c(a loài là 4,5±0,2 
(fishbase.org). 

K!t qu* "ánh giá r(i ro sinh thái c(a ngh# khai 
thác cá ngM "Pi d�Tng "Si vRi các loài khai thác 
chính và các loài th> cWp cho thWy, ngh# câu vàng 
gây r(i ro sinh thái . m>c thWp "Si vRi các "Si t�'ng 

khai thác chính là cá ngM vây vàng và cá ngM mOt to. 
�Si vRi các loài th> cWp, trong sS 11 loài th��ng gip 
trong s*n l�'ng khai thác c(a ngh# câu vàng thì có 6 
loài "�'c xác "�nh . m>c r(i ro thWp (Hình 2) là cá 
ki!m, cá thu rOn, cá c� ¬n �I, cá c� xanh, cá gi* thu, 
cá nXc heo và 5 loài "�'c xác "�nh . m>c r(i ro trung 
bình là cá nhám "uôi dài, cá m,p xanh, cá gi* thu, cá 
c� bu%m và cá nhám búa. 

�Si vRi ngh# câu tay, 2 loài là "Si t�'ng khai 
thác chính là cá ngM vây vàng và cá ngM mOt to "�'c 
"ánh giá . m>c r(i ro thWp. Trong 4 loài là "Si t�'ng 
khai thác th> cWp thì ch� có 1 loài "�'c "ánh giá . 
m>c r(i ro trung bình là cá m,p xanh. Ba loài còn lPi 
"#u "�'c "ánh giá . m>c r(i ro thWp. 

 
Hình 2. KHình 2. KHình 2. KHình 2. K!!!!t qut qut qut qu**** "án "án "án "ánh giá rh giá rh giá rh giá r((((i ro sinh thái ci ro sinh thái ci ro sinh thái ci ro sinh thái c((((a ngha ngha ngha ngh####    
khai thác cá ngkhai thác cá ngkhai thác cá ngkhai thác cá ngMMMM " " " "PPPPi d�Tng "i d�Tng "i d�Tng "i d�Tng "!!!!n các "n các "n các "n các "SSSSi t�i t�i t�i t�''''ng khai ng khai ng khai ng khai 

thác chính và các loài ththác chính và các loài ththác chính và các loài ththác chính và các loài th>>>> c c c cWWWWpppp    
Trong 6 loài là "Si t�'ng khai thác th> cWp c(a 

ngh# câu vàng thì loài cá c� bu%m  "�'c "ánh giá . 
m>c r(i ro trung bình nh�ng "ã ti2m c,n vRi m>c r(i 
ro cao theo thang "ánh giá c(a HIi "%ng qu*n lý bi/n 
(Hình 3) vRi "i/m PSA = 2,33 và "i/m MSC = 60,7.  

Các loài cá nhám, cá m,p thuIc nhóm cá có n�ng 
suWt sinh hKc thWp, sY nhPy c*m vRi tác "Ing c(a hoPt 
"Ing khai thác thWp, g%m cá m,p xanh, cá nhám "uôi 
dài và cá nhám búa. Các loài này có vòng "�i dài, b,c 
dinh d�wng cao, s>c sinh s*n thWp và có t,p tính "j 
con. Khi áp lYc khai thác t�ng, sS l�'ng qu�n th/ gi*m 
nh�ng do n�ng suWt sinh hKc thWp nên kh* n�ng phXc 
h%i qu�n th/ . m>c thWp. Mic dù "�'c "ánh giá . m>c 
"I r(i ro sinh thái trung bình nh�ng nhóm cá nhám, cá 
m,p có sY nhPy c*m tr�Rc áp lYc khai thác . m>c thWp 
nên kh* n�ng phXc h%i ngu%n l'i c�n nhi#u th�i gian. 
Hi2n tPi, loài cá nhám búa  "�'c "ánh giá . m>c r(i ro 
sinh thái trung bình ("i/m PSA = 2,02 và "i/m MSC = 
64,77) nh�ng n!u ti!p tXc khai thác vRi c��ng "I cao 
và không có các bi2n pháp k� thu,t "/ gi*m c��ng lYc 
khai thác "Si vRi loài này thì kh* n�ng rTi vào m>c r(i 
ro sinh thái cao rWt có th/ s� x*y ra (Hình 3). 
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Loài cá gi* thu là mIt trong nhang loài có rWt ít 
thông tin sinh hKc, sinh thái hKc "�'c nghiên c>u và 
công bS. K!t qu* "ánh giá r(i ro sinh thái cho thWy, 
"i/m PSA c(a loài là 1,88 và "i/m MSC là 69,12 "�'c 
x!p . m>c r(i ro sinh thái trung bình. 

Loài cá ki!m "ang . ranh giRi giaa m>c r(i ro 
thWp và m>c r(i ro trung bình vRi "i/m PSA là 1,65 và 
"i/m MSC là 81,52 (Hình 3). 

�Si vRi ngh# câu tay, loài cá ki!m "ang n`m trên 
"i/m ranh giRi giaa m>c r(i ro sinh thái thWp và m>c 
r(i ro sinh thái trung bình vRi "i/m PSA là 1,88 và 
"i/m MSC là 80,1. Trong sS các "Si t�'ng khai thác 
th> cWp c(a ngh# câu tay cá ngM "Pi d�Tng, ch� có 
loài cá m,p xanh "�'c "ánh giá . m>c r(i ro sinh 
thái trung bình, vRi "i/m PSA là 2,84 và "i/m MSC là 
73,5. 

 
Hình 3. MHình 3. MHình 3. MHình 3. M>>>>c "c "c "c "IIII r r r r((((i ro sinh thái ci ro sinh thái ci ro sinh thái ci ro sinh thái c((((a các loài ka các loài ka các loài ka các loài khai thác thhai thác thhai thác thhai thác th>>>> c c c cWWWWp "p "p "p "SSSSi i i i vvvvRRRRi i i i nghnghnghngh#### câu cá ng câu cá ng câu cá ng câu cá ngMMMM " " " "PPPPi d�Tng, câu vàng i d�Tng, câu vàng i d�Tng, câu vàng i d�Tng, câu vàng ....    

bên trái và câu tay bên trái và câu tay bên trái và câu tay bên trái và câu tay .... bên ph bên ph bên ph bên ph****iiii    
K!t qu* "ánh giá r(i ro sinh thái c(a ngh# câu 

vàng và câu tay cá csng cho thWy, hi2n tPi ch�a có 
loài nào n`m trong ng�wng r(i ro sinh thái cao. � c* 
ngh# câu vàng và ngh# câu tay, ch� có mIt loài "�'c 
"ánh giá . m>c r(i ro sinh thái trung bình nh�ng "ã 
ti2m c,n vRi m>c r(i ro sinh thái cao là loài cá c� 
bu%m.  

4. K�T LU N 
Ngh# khai thác cá ngM "Pi d�Tng . Vi2t Nam 

ngoài hai "Si t�'ng khai thác chính là cá ngM vây 
vàng và cá ngM mOt to còn có 12 loài là các "Si t�'ng 
khai thác th> cWp, g%m cá thu ngàng, cá nXc heo, cá 
thu rOn, cá c� bu%m, cá gi* thu, cá c� ¬n �I, cá c� 
xanh, cá m,p "uôi dài, cá m,p xanh và cá nhám búa, 
cá ngM bò và cá ki!m. 

Có 6 loài "�'c "ánh giá . m>c r(i ro sinh thái 
trung bình là cá nhám "uôi dài, cá m,p xanh, cá 
nhám búa, cá thu ngàng, cá gi* thu và cá c� bu%m và 
6 loài "�'c "ánh giá . m>c r(i ro sinh thái thWp là cá 
ngM mOt to, cá ngM vây vàng, cá ngM bò, cá ki!m, cá 
thu rOn, cá c� ¬n �I, cá c� xanh và cá nXc heo. Cá 
ngM vây vàng và cá ngM mOt to là các "Si t�'ng khai 
thác chính "�'c "ánh giá . m>c r(i ro thWp. 

Ngh# câu tay cá ngM "Pi d�Tng gây r(i ro sinh 
thái "Si vRi các "Si t�'ng khai thác th> cWp thWp hTn 
so vRi ngh# câu vàng. Trong 6 loài cá "�'c "ánh giá 

. m>c r(i ro trung bình thì ch� có 2 loài . ngh# câu 
tay và 6 loài . ngh# câu vàng. 
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ECOLOGICAL RISK ASSEECOLOGICAL RISK ASSEECOLOGICAL RISK ASSEECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF OCEANIC TUSSMENT OF OCEANIC TUSSMENT OF OCEANIC TUSSMENT OF OCEANIC TUNA FISHERIES IN VIETNA FISHERIES IN VIETNA FISHERIES IN VIETNA FISHERIES IN VIETNAM NAM NAM NAM     

TO THTO THTO THTO THE SECONDARY SPECIES E SECONDARY SPECIES E SECONDARY SPECIES E SECONDARY SPECIES     
Vu Viet Ha, Nguyen Viet Nghia, Tran Van Thanh, Vu Viet Ha, Nguyen Viet Nghia, Tran Van Thanh, Vu Viet Ha, Nguyen Viet Nghia, Tran Van Thanh, Vu Viet Ha, Nguyen Viet Nghia, Tran Van Thanh,     

Hoang Ngoc SonHoang Ngoc SonHoang Ngoc SonHoang Ngoc Son, , , , Nguyen Thi Dieu ThuyNguyen Thi Dieu ThuyNguyen Thi Dieu ThuyNguyen Thi Dieu Thuy    

SummarySummarySummarySummary    
Ecological risk assessments of the oceanic tuna fisheries in Vietnam to the secondary species were 
conducted following the productivity and susceptibility analysis (PSA) method suggested by Marine 
Stewardship Council. The secondary species were identified through compilation and analysis data collected 
in 67 observer trips conducted onboard commercial tuna fisheries by Research Institute for Marine Fisheries 
(RIMF) and WWF-Vietnam during the period 2000-2016. The consequence analysis pointed out that there 
were 12 secondary species of tuna fisheries and taken into PSA analysis. The results indicated that most of 
species were at medium and low risk level. Species considered at medium risk are Pelagic thresher, Blue 
shark, Scalloped hammerhead, Wahoo, Escolar, Indo-Pacific sailfish and at low risk are Longtail tuna, 
Swordfish, Snake mackerel, Black marlin, Indo-Pacific blue marlin and Common dolphinfish. Yellowfin Tuna 
and Bigeye Tuna are target species and both at ecologically low risk level. The results also showed that tuna 
handline fishery has less impacts to group of secondary species compared to longline fishery. 
Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Ecological risk, oceanic tuna, secondary species, tuna fisheries, capture fisheries. 
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�ÁNH GIÁ TÍNH CHcN LcC CGA CÁC T(M L-.I M:T 
VUÔNG L:P �bT TRÊN �1T L-.I ��I V.I CÁ M�I � 

NGHK L-.I KÉO TÔM VEN B� 
NguyNguyNguyNguy����n Phi Toànn Phi Toànn Phi Toànn Phi Toàn1111, Ph, Ph, Ph, PhPPPPm V�n Tuym V�n Tuym V�n Tuym V�n Tuy////nnnn1111, L, L, L, LPPPPi Huy Toi Huy Toi Huy Toi Huy To****nnnn1111    

 
TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Trong n�m 2016, theo "it hàng c(a DY án Ngu%n l'i ven bi/n vì sY phát tri/n b#n vang c(a BI Nông nghi2p 
và PTNT, "ã ti!n hành nghiên c>u trên bi/n vRi 480 mj l�Ri thk nghi2m cho ngh# khai thác tôm vRi 06 loPi 
tWm l�Ri mOt vuông lOp "it trên "Xt l�Ri ngh# l�Ri kéo tôm . vùng bi/n ven b� Thanh Hóa và Kiên Giang. K!t 
qu* cho thWy, s*n l�'ng tWt c* các loài h*i s*n tPi "Xt trong là 9.649,7 kg và "Xt ngoài 2.506,0 kg. Thành ph�n 
s*n l�'ng chi!m t� l2 cao nhWt và có giá tr� kinh t! là hK tôm he (Penaeidae) chi!m 28,51%; hK cá mSi 
(Synodontidae) chi!m 8,36%; hK cá phèn (Mullidae) chi!m 3,43%; hK cá l�'ng (Nemipteridae) chi!m 4,72% và 
hK mYc Sng (Loliginidae) chi!m 1,42% tZng s*n l�'ng khai thác. T� l2 thoát c(a cá mSi theo s*n l�'ng "Pt 
14,4 - 16,1%, 20,8 - 21,2%, 49,0 - 58,2% và theo sS cá th/ "Pt 26,2 - 27,4%, 36,2 - 39,5% và 60,7 - 65,6% l�n l�'t . 
"Xt lOp "it tWm l�Ri mOt vuông a = 15,0 mm, a = 17,5 mm và a = 20,0 mm. T� l2 thoát c(a cá mSi theo s*n 
l�'ng và sS cá th/ khác nhau có ý nghda giaa các loPi tWm l�Ri mOt vuông lOp . "Xt và b� tác "Ing nhi#u b.i 
kích th�Rc mOt l�Ri vuông. T� l2 thoát c(a hK cá mSi có chi#u dài nho hTn chi#u dài cho phép khai thác và 
chi#u dài Lm50 "Pt 74,4 - 89,9% tZng sS cá th/ b� khai thác. Các tWm l�Ri mOt vuông lOp tPi "Xt l�Ri mOt vuông 
LMV2.2, LMV1.3, LMV2.3 cho vùng lYa chKn là 14,26 - 23,74 cm và chi#u dài L50% l�n l�'t là 16,76 cm, 19,33 
cm và 20,81 cm lRn hTn chi#u dài Lm50.  
TTTTMMMM khóa: khóa: khóa: khóa: Cá mSi, "Xt l�Ri mOt vuông, l�Ri kéo ven b�, tính chKn lKc c(a l�Ri kéo. 

 

1. M� ��U20202020 

Ngh# l�Ri kéo (trong "ó có ngh# l�Ri kéo tôm 
ven b�) là mIt trong nhang ngh# khai thác h*i s*n 
ch( lYc . n�Rc ta. S*n l�'ng khai thác c(a ngh# này 
chi!m t� l2 khá cao (kho*ng 56%) so vRi tZng s*n 
l�'ng khai thác (Nguy�n Vi!t Nghda, 2016). Mic dù, 
s*n l�'ng khai thác cao nh�ng s*n phvm khai thác . 
vùng bi/n ven b� ph�n lRn là cá non, tôm non, mYc 
non ch�a tr�.ng thành, chi!m kho*ng 90% tZng sS 
cá th/ "ánh bOt. �ic bi2t, kích cw mIt sS loài/nhóm 
loài "ang b� khai thác vRi chi#u dài nho hTn kích 
th�Rc cho phép . cá mSi là 95%, cá l�'ng là 94% và 
mYc Sng là 98% tZng sS cá th/ (PhPm V�n Tuy/n, 
2016).  

Cá mSi là mIt trong nhang loài có giá tr� kinh t! 
và chi!m ph�n lRn trong s*n l�'ng khai thác c(a 
ngh# l�Ri kéo ven b�. Do "ó, nghiên c>u >ng dXng 
các tWm l�Ri mOt l�Ri vuông trên "Xt l�Ri kéo "áy 
nh`m "�a ra "�'c tWm l�Ri mOt vuông lOp "it trên 
"Xt l�Ri "*m b*o khai thác "Si t�'ng cá mSi tr�.ng 
thành và cho thoát ra cá mSi còn non là rWt c�n thi!t. 

Bài báo trình bày k!t qu* nghiên c>u >ng dXng 
tWm l�Ri mOt vuông lOp trên "Xt cho ngh# l�Ri kéo 
tôm ven b� và "�a ra các h2 sS chKn lKc "Si vRi cá 
                                                 
1
 Viện nghiên cứu hải sản 

mSi và "# xuWt >ng dXng loPi tWm l�Ri mOt vuông lOp 
trên "Xt l�Ri vào thYc ti�n s*n xuWt. 

2. THI�T B! VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 

2.1. Thi2.1. Thi2.1. Thi2.1. Thi!!!!t bt bt bt b���� nghiên c nghiên c nghiên c nghiên c>>>>uuuu    

2.1.1. Tàu thuy#n 

Tàu sk dXng trong nghiên c>u là 04 tàu làm 
ngh# l�Ri kéo tôm (kéo "Tn), g%m 02 tàu hoPt 
"Ing thk nghi2m tPi khu vYc phía BOc và 02 tàu tPi 
khu vYc phía Nam, các tàu có thông sS cT b*n nh� 
. b*ng 1. 
BBBB****ng 1. Thông sng 1. Thông sng 1. Thông sng 1. Thông sSSSS cT b cT b cT b cT b****n cn cn cn c((((a 04 tàu sa 04 tàu sa 04 tàu sa 04 tàu skkkk d d d dXXXXng nghiên cng nghiên cng nghiên cng nghiên c>>>>uuuu    

Vùng bi/n 
thk 

nghi2m 
SS "�ng ký 

tàu 

Chi#u 
dài lRn 
nhWt 
(m) 

Công suWt 
máy 

chính 
(HP) 

TH-1842-TS 13,5 74 Thanh 
Hóa TH-1558-TS 14,0 63 

KG-1836-TS 13,2 74 Kiên 
Giang KG-8446-TS 13,5 74 

2.1.2. Ng� cX sk dXng 
Ng� cX sk dXng là mpu l�Ri kéo tôm phZ bi!n 

c(a ng� dân các t�nh Thanh Hóa và Kiên Giang vRi 
thông sS cT b*n các mpu ng� cX thk nghi2m "�'c 
tZng h'p . b*ng 2. 
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BBBB****ng 2. Thông sng 2. Thông sng 2. Thông sng 2. Thông sSSSS cT b cT b cT b cT b****n l�n l�n l�n l�RRRRi kéo tôm i kéo tôm i kéo tôm i kéo tôm .... trên các tàu t trên các tàu t trên các tàu t trên các tàu thhhhkkkk nghi nghi nghi nghi2222mmmm    

Mpu l�Ri 
Tàu thk 
nghi2m 

Chi#u dài gi#ng 
phao (m) 

Chu vi "Xt 
l�Ri (m) 

Chi#u dài 
"Xt l�Ri (m) 

2a tPi "Xt 
(mm) 

Mpu l�Ri sS 1 TH-1842-TS 18,2 6,0 2,8 20 
Mpu l�Ri sS 2 TH-1558-TS 18,3 6,0 2,6 20 
Mpu l�Ri sS 3 KG-1836-TS 24,6 5,5 3,0 20 
Mpu l�Ri sS 4 KG-8446-TS 20,4 5,0 2,5 20 

BBBB****ng 3. Thông sng 3. Thông sng 3. Thông sng 3. Thông sSSSS cT b cT b cT b cT b****n tn tn tn tWWWWm l�m l�m l�m l�RRRRi mi mi mi mOOOOt vuôngt vuôngt vuôngt vuông    

TTTTTTTT    
Kích th�Rc tWm l�Ri 

(Chi#u dài x chi#u rIng) 
Ký hi2u a (mm) Quy cách ch� l�Ri 

LMV1.1 15,0 380D/4x3 
LMV1.2 17,5 380D/5x3 LoPi I 1,26 m x 0,84 m 
LMV1.3 20,0 380D/6x3 
LMV2.1 15,0 380D/4x3 
LMV2.2 17,5 380D/5x3 LoPi II 1,86 m x 0,84 m 
LMV2.3 20,0 380D/6x3 

2.1.3. TWm l�Ri mOt vuông 
Các tWm l�Ri mOt vuông "�'c tính toán, lYa chKn 

có kích th�Rc g%m 02 loPi là (1,26 x 0,84) m, (1,86 x 
0,84) m và kích th�Rc mOt l�Ri vuông:  

a = 15,0 mm, a = 17,5 mm và a = 20,0 mm "�'c 
trình bày . b*ng 3. 

Các tWm l�Ri mOt vuông "�'c lOp . ph�n l�ng 
c(a "Xt l�Ri kéo và tPo thành các "Xt l�Ri mOt vuông. 
�/ gia lPi các s*n phvm thoát ra ngoài qua các tWm 

l�Ri mOt vuông, "ã sk dXng "Xt ngoài mOt l�Ri hình 
thoi vRi 2a = 20 mm và "I rIng b`ng 1,6 l�n so vRi 
"Xt l�Ri. 

2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c>>>>uuuu    
2.2.1. PhPm vi nghiên c>u thk nghi2m 
- Th�i gian thk nghi2m tM tháng 5 - 7/2016 . 

Thanh Hóa và tM tháng 10 - 12/2016 . Kiên Giang. 
- V� trí thk nghi2m: vùng bi/n ven b� Thanh Hóa 

(hình 1) và Kiên Giang (hình 2). 

105°

Nghe An19°

105° 106°
22°

21°
HA NOI

20°

107°106°

Hai Phong

107°

TRUNG QUOC

D. Bach Long Vi

108°

108° 109°
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22°

21°

20°
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11°
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105°

8°

 Cµ Mau

9°

105°
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Hình 1: VHình 1: VHình 1: VHình 1: V� trí "ánh bOt thk nghi2m . vùng bi/n � trí "ánh bOt thk nghi2m . vùng bi/n � trí "ánh bOt thk nghi2m . vùng bi/n � trí "ánh bOt thk nghi2m . vùng bi/n 

Thanh Hóa (Phía BThanh Hóa (Phía BThanh Hóa (Phía BThanh Hóa (Phía BOc)Oc)Oc)Oc)    
Hình 2: VHình 2: VHình 2: VHình 2: V� trí "ánh bOt thk nghi2m . vùng bi/n � trí "ánh bOt thk nghi2m . vùng bi/n � trí "ánh bOt thk nghi2m . vùng bi/n � trí "ánh bOt thk nghi2m . vùng bi/n 

Kiên Giang (Phía Nam)Kiên Giang (Phía Nam)Kiên Giang (Phía Nam)Kiên Giang (Phía Nam)    
2.2.2. Ph�Tng pháp bS trí thí nghi2m 
- MUi ngày thk nghi2m 03 mj l�Ri và mUi loPi "Xt 

l�Ri mOt vuông thk nghi2m 40 mj/vùng bi/n. TZng 
sS mj l�Ri thk nghi2m cho tWt c* các "Xt l�Ri mOt 
vuông . các vùng bi/n là 480 mj l�Ri. 

- Các "Xt l�Ri mOt vuông s� "�'c ti!n hành thí 
nghi2m luân phiên, mUi mIt loPi "Xt l�Ri mOt vuông 

"�'c thYc hi2n 2 - 3 mj, sau "ó thay "Xt l�Ri khác. 
Các mj l�Ri thk nghi2m bS trí 02 mj ban "êm và 01 
mj l�Ri ban ngày. 

- Các mj l�Ri thk nghi2m "�'c duy trì . tSc "I 
kéo l�Ri 1,8 - 2,2 h*i lý/gi� và thk nghi2m . d*i "I 
sâu 12 - 22 m. Th�i gian kéo l�Ri (tM khi k!t thúc th* 
l�Ri "!n khi bOt "�u thu l�Ri) là 2 - 3 gi�. 
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2.2.3. Phân tích và xk lý sS li2u 
SS li2u "�'c xk lý và phân tích theo ph�Tng 

pháp thSng kê mô t* thông th��ng trên ph�n m#m 
Microsoft Office Excel (2010). Áp dXng mIt sS công 
th>c sau "/ tính toán: 

1) Chi#u dài trung bình thân cá mIt sS 
loài/nhóm loài chi!m �u th! trong các mj l�Ri, "�'c 
xác "�nh b`ng công th>c sau: 

∑

∑

=

==
m

i

i

m

i

ii

N

NL

L

1

1

.

  (1) 

Trong "ó: 

L: Chi#u dài trung bình loài cá b� "ánh bOt. 
Li: Chi#u dài cá b� "ánh bOt . chi#u dài i (i= 1, 

2,…,m). 
Ni: SS l�'ng cá th/ b� "ánh bOt . chi#u dài i (i= 1, 

2,…, m). 
2) Thành ph�n s*n l�'ng c(a mUi loài/nhóm loài 

"�'c �Rc tính dYa vào s*n l�'ng c(a loài "ó . mUi 
mj l�Ri. �Tn v� sk dXng "/ tính toán là %, "�'c xác 
"�nh b`ng công th>c: 

Catch

Catch
P

n

j

i

n

j

i

1

1

=

=

∑

∑
=   (2) 

 Trong "ó: 
 Pi: là thành ph�n s*n l�'ng c(a loài i, %. 
n: là sS mj l�Ri. 
 Catchi: là s*n l�'ng c(a loài i . mj l�Ri th> j, 

kg. 
 Catch: là tZng s*n l�'ng "ánh bOt c(a mj 

l�Ri th> j, kg. 
3) N�ng suWt khai thác trung bình tính cho mj 

l�Ri. 

∑
=

=
n

i

iCPUE
n 1

1
CPUE  (3) 

Trong "ó: 
CPUEi: n�ng suWt khai thác trung bình mj i, 

kg/mj và kg/gi�. 
n: SS mj l�Ri thk nghi2m. 
4) T� l2 thoát "�'c tính dYa trên sS cá th/ và 

khSi l�'ng c(a tMng loài/nhóm loài và tMng loPi "Xt 
l�Ri mOt vuông 

- T� l2 thoát theo s*n l�'ng (%):  

100
)(

SL x
WW

W
E

ĐTĐN

ĐN

+∑

∑
=

   
(4) 

Trong "ó:  

W�N: KhSi l�'ng . "Xt ngoài, kg. 
W�T: KhSi l�'ng . "Xt trong, kg. 
- T� l2 thoát theo sS cá th/ (%):  

100
)(

SL x
NN

N
E

ĐTĐN

ĐN

+∑

∑
= (5) 

Trong "ó: 
N�N: SS cá th/ . "Xt ngoài. 
N�T: SS cá th/ . "Xt trong. 
5) Xây dYng "��ng cong chKn lKc mô t* sY lYa 

chKn kích th�Rc khai thác theo "��ng cong logarit 
(Per Sparre, 1998): 

).exp(1

1

21

L
LSS

S
−+

=  (6) 

Trong "ó:  
- L: chi#u dài thân cá, cm. 
- S1, S2: h`ng sS.  
Và ph�Tng trình (6) có th/ vi!t d�Ri dPng: 

LSS
S

Ln
L

.1
1

21 −=







−  (7) 

∑
∑

+
=

)( ĐT ĐN

ĐT

L
NN

N
S   (8) 

Trong "ó:   
N�T: sS cá th/ . "Xt trong. 
N�N: sS cá th/ . "Xt ngoài. 
SS cá th/ b� gia lPi . "Xt l�Ri vRi m>c 25%, 50%, 

và 75% "�'c xác "�nh nh� sau: 
L25 = (S1-Ln3)/S2          (9) 

2

1
50

S

S
L =           (10) 

L75 = (S1 + Ln3)/S2         (11) 
L50 là chi#u dài cho phép lYa chKn c(a thi!t b� . 

m>c thoát 50% (gia lPi 50%). Chi#u dài cá tM L25% - L75% 

là kho*ng lYa chKn. H2 sS lYa chKn kích th�Rc mOt 
l�Ri cho tWm l�Ri mOt vuông nh� sau: 

F

F
S

L
a

a

L
S 5050 =⇔=  (12) 

 Trong "ó:  
SF: h2 sS chKn lKc. 
a: kích th�Rc mOt l�Ri vuông - cPnh mOt l�Ri. 
3. K�T QU� NGHIÊN C�U 
3.1. N�ng su3.1. N�ng su3.1. N�ng su3.1. N�ng suWWWWt khai thác trung bìnht khai thác trung bìnht khai thác trung bìnht khai thác trung bình    
TZng s*n l�'ng khai thác thk nghi2m (480 mj 

l�Ri) c(a các loPi "Xt l�Ri lOp tWm l�Ri mOt vuông "Pt 
12.155,7 kg, trong "ó: "Xt trong là 9.649,7 kg và "Xt 
ngoài là 2.506,0 kg. Các loPi "Xt l�Ri mOt vuông "�'c 
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thk nghi2m . vùng bi/n có "I sâu 12 - 22 m và tSc "I 
kéo l�Ri dao "Ing 1,8 - 2,2 h*i lý/gi�; k!t qu* tính 

toán n�ng suWt khai thác trung bình "�'c trình bày . 
b*ng 4. 

BBBB****ng 4. N�ng sung 4. N�ng sung 4. N�ng sung 4. N�ng suWWWWt khai thác trung bìnht khai thác trung bìnht khai thác trung bìnht khai thác trung bình    
Năng suất khai thác 

TT 
Đụt lưới 

mắt vuông 

Giá trị 
thống kê 

Thời gian kéo 

lưới (giờ) Kg/giờ Kg/mẻ lưới 

Trung bình 2,43 ± 0,31 11,69 ± 1,80 28,16 ± 4,26 
1 

LMV1.1 

(n= 85) CV (%) 12,85 15,37 15,12 

Trung bình 2,44 ± 0,37 11,15 ± 1,00 27,28 ± 2,79 2 
LMV1.2 

(n=81) CV (%) 15,08 8,98 10,22 

Trung bình 2,43 ± 0,24 10,22 ± 1,40 24,81 ± 3,50 3 
LMV1.3 

( n= 76) CV (%) 10,00 13,66 14,12 

Trung bình 2,43 ± 0,33 11,16 ± 0,71 27,10 ± 2,03 
4 

LMV2.1 
(n = 78) CV (%) 13,46 6,34 7,50 

Trung bình 2,41 ± 0,23 13,17 ± 1,01 31,52 ± 2,32 
5 

LMV2.2 

(n= 84) CV (%) 9,67 7,70 7,36 

Trung bình 2,33 ± 0,32 13,49 ±1,51 31,50 ± 3,74 
6 

LMV2.3 

(n=76) CV (%) 13,58 11,20 11,86 

B*ng 4 cho thWy: 
- Th�i gian kéo l�Ri trung bình . tMng loPi "Xt 

l�Ri mOt vuông dao "Ing 2,3 - 2,4 gi�/mj l�Ri và th�i 
gian kéo l�Ri trung bình . mUi mj l�Ri tMng loPi tWm 
l�Ri mOt vuông giSng nhau. 

- N�ng suWt khai thác trung bình c(a tMng loPi 
"Xt l�Ri mOt vuông "Pt 11,69 kg/h, 11,15 kg/h, 10,22 
kg/h, 11,16 kg/h, 13,17 kg/h và 13,49 kg/h l�n l�'t 
. "Xt l�Ri mOt vuông LMV1.1, LMV1.2, LMV1.3, 
LMV2.1, LMV2.2 và LMV2.3. N�ng suWt khai thác 
trung bình c(a các thi!t b� "Xt l�Ri mOt vuông khác 
nhau không có ý nghda thSng kê (Fqs = 1,44 < Fcrit = 
2,24). 

- S*n l�'ng khai thác trung bình c(a các thi!t b� 
"Xt l�Ri mOt vuông dao "Ing 24,81 - 31,52 kg/mj l�Ri 
và s*n l�'ng khai thác trung bình giaa các thi!t b� 
csng khác nhau không có ý nghda thSng kê (Fqs 
=1,41< Fcrit =2,24). 

Nh� v,y, s*n l�'ng và n�ng suWt khai thác c(a 
tMng loPi tWm l�Ri mOt vuông không có sY sai khác và 

tSc "I, th�i gian kéo l�Ri nh� nhau nên kh* n�ng 
thoát c(a cá con, mYc, tôm con không b� *nh h�.ng 
b.i n�ng suWt khai thác, s*n l�'ng, tSc "I kéo l�Ri và 
th�i gian kéo l�Ri.  

3.2. Thành 3.2. Thành 3.2. Thành 3.2. Thành phphphph����n sn sn sn s****n l�n l�n l�n l�''''ng khai thácng khai thácng khai thácng khai thác    
Các loPi "Xt l�Ri mOt vuông "�'c "ánh bOt thk 

nghi2m . vùng bi/n Thanh Hóa và Kiên Giang bOt 
gip 64 hK, trong "ó có 20 hK có t� l2 s*n l�'ng lRn 
hTn 1% nh� . b*ng 5. Các hK có giá tr� kinh t! và 
chi!m t� trKng cao bao g%m: hK tôm he, chi!m 
28,51%; hK cá mSi chi!m 8,36%; hK cá l�'ng chi!m 
4,72%; hK cá phèn chi!m 3,43%; hK cá kh! 3,17%; hK 
bPch tuIc chi!m 1,8%; hK mYc nang 1,54% và hK mYc 
Sng chi!m 1,42% tZng s*n l�'ng. 

Ngoài ra, còn nhi#u hK có t� l2 s*n l�'ng cao 
nh� hK cua bTi (ch( y!u là gh[ d�m), hK cá li2t 
(Leiognathidae), cá sTn (Apogonidae), cá bTn 
(Soleidae) nh�ng có giá tr� kinh t! thWp và 44 hK có 
t� l2 thành ph�n s*n l�'ng d�Ri 1% tZng s*n l�'ng 
khai thác. 

BBBB****ng 5. Thành phng 5. Thành phng 5. Thành phng 5. Thành ph����n sn sn sn s****n l�n l�n l�n l�''''ng khai thácng khai thácng khai thácng khai thác    
TT Tên khoa hKc �Xt trong (kg) �Xt ngoài (kg) TZng s*n l�'ng (kg) T� l2 (%) 
1 Penaeidae 2.952,53 513,11 3.465,64 28,51 
2 Portunidae 1.199,58 62,84 1.262,42 10,39 
3 Synodontidae 741,09 275,15 1.016,24 8,36 
4 Sparidae 551,92 25,43 577,35 4,75 
5 Nemipteridae 425,03 148,91 573,95 4,72 
6 Mullidae 216,98 200,10 417,08 3,43 
7 Leiognathidae 232,68 180,93 413,61 3,40 
8 Apogonidae 278,75 128,40 407,15 3,35 
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TT Tên khoa hKc �Xt trong (kg) �Xt ngoài (kg) TZng s*n l�'ng (kg) T� l2 (%) 
9 Soleidae 316,34 73,67 390,01 3,21 
10 Carangidae 233,44 151,30 384,74 3,17 
11 Malacanthidae 305,80 41,06 346,86 2,85 
12 Squillidae 187,96 135,96 323,92 2,66 
13 Platycephalidae 204,84 56,02 260,87 2,15 
14 Octopodinae 183,72 36,01 219,73 1,81 
15 Muraenesocidae 147,26 43,32 190,58 1,57 
16 Sepiidae 163,78 23,43 187,21 1,54 
17 Pectinidae 182,47 - 182,47 1,50 
18 Loliginidae 144,29 28,69 172,98 1,42 
19 Tetraodontidae 124,78 29,13 153,90 1,27 
20 Gobiidae 92,20 46,51 138,72 1,14 

Ghi chú: (-) không bOt gip 
B*ng 5 cho thWy, s*n l�'ng và thành ph�n s*n 

l�'ng chi!m nhi#u nhWt là hK tôm he, nh�ng s*n 
l�'ng . "Xt ngoài cao nhWt là . hK cá mSi, "ây là hK 
có giá tr� kinh t! và có kh* n�ng thoát ra ngoài nhi#u 
nhWt c(a ngh#. Do "ó, hK cá mSi "�'c chKn "/ "ánh 
giá kh* n�ng chKn lKc c(a các loPi "Xt l�Ri mOt 
vuông. 

3.3. Kh3.3. Kh3.3. Kh3.3. Kh**** n�ng thoát c n�ng thoát c n�ng thoát c n�ng thoát c((((a ha ha ha hKKKK cá m cá m cá m cá mSSSSi i i i     
3.3.1. T� l2 thoát theo s*n l�'ng và sS cá th/ 
K!t qu* tZng h'p s*n l�'ng và sS cá th/ hK cá 

mSi bOt gip . 364 mj l�Ri thí nghi2m "�'c trình bày 
. hình 3 và b*ng 6.  

 
Hình 3. SHình 3. SHình 3. SHình 3. S****n l�n l�n l�n l�''''ng, sng, sng, sng, sSSSS cá th cá th cá th cá th//// h h h hKKKK cá m cá m cá m cá mSSSSi bi bi bi b���� "ánh b "ánh b "ánh b "ánh bOOOOtttt    

BBBB****ng 6. Tng 6. Tng 6. Tng 6. T���� l l l l2222 thoát c thoát c thoát c thoát c((((a cá ma cá ma cá ma cá mSSSSi i i i .... các lo các lo các lo các loPPPPi thii thii thii thi!!!!t bt bt bt b���� " " " "XXXXt l�t l�t l�t l�RRRRi mi mi mi mOOOOt vuôngt vuôngt vuôngt vuông    
S*n l�'ng SS cá th/ 

TT 
�Xt l�Ri 

mOt vuông T� l2 thoát (%) CV (%) T� l2 thoát (%) CV (%) 
1 LMV1.1 (n= 73) 16,1 ± 5,9 36,8 26,2 ± 8,5 32,5 

2 LMV1.2 (n=61) 21,2 ± 6,0 28,4 39,5 ± 6,2 15,7 

3 LMV1.3 (n= 55) 49,0 ± 6,4 13,1 60,7 ± 6,2 10,1 

4 LMV2.1 (n=61) 14,4 ± 6,9 47,7 27,4 ± 8,0 29,4 

5 LMV2.2 (n=57) 20,8 ± 4,7 22,6 36,2 ± 5,9 16,2 

6 LMV2.3 (n = 57) 58,2 ± 4,5 7,8 65,6 ± 3,6 5,5 

Hình 3 và b*ng 6 cho thWy: 
- T�n suWt bOt gip hK cá mSi trong các mj l�Ri 

thí nghi2m "Pt 72 -78% tZng sS mj l�Ri thk nghi2m. 
S*n l�'ng, sS cá th/ cá mSi . "Xt trong và "Xt ngoài 

c(a "Xt l�Ri mOt vuông LMV1.3 và LMV2.3 xWp x� 
b`ng nhau, "Si vRi các "Xt l�Ri mOt vuông khác thì 
s*n l�'ng "Xt trong luôn cao hTn s*n l�'ng "Xt 
ngoài. 
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- T� l2 thoát c(a cá mSi theo s*n l�'ng "Pt 14,4 - 
16,1%, 20,8 - 21,2%, 49,0 - 58,2% và theo sS cá th/ "Pt 
26,2 - 27,4%, 36,2-39,5% và 60,7 - 65,6% l�n l�'t . "Xt 
l�Ri mOt vuông vRi a = 15,0 mm, a = 17,5 mm và          
a = 20,0 mm. 

- K!t qu* phân tích ANOVA, t� l2 thoát c(a cá 
mSi theo s*n l�'ng và sS cá th/ khác nhau giaa các 
loPi "Xt l�Ri mOt vuông (Fqs = 25,65, 12,55 > Fcrit = 
2,24). T� l2 thoát "Si vRi hK cá mSi t� l2 thu,n vRi 
kích th�Rc mOt l�Ri (a = 15,0 mm, a = 17,5 mm và      
a = 20,0 mm). So sánh t� l2 thoát ra c(a cá mSi theo 

s*n l�'ng và sS cá th/ . tMng cip "Xt l�Ri mOt vuông 
LMV1.1&LMV1.2, LMV1.2 & LMV2.2 
LMV1.3&LMV2.3 là nh� nhau (P-value > 0,05). 

3.3.2. T� l2 thoát theo nhóm chi#u dài thân cá 
TZng h'p t� l2 thoát c(a hK cá mSi cho thWy, 

giSng cá mSi chi!m �u th! là Saurida và ti!n hành "o 
chi#u dài c(a  03 loài (Saurida tumbil, S. 
undosquamis, S. elongata), tính toán t� l2 thoát theo 
các nhóm chi#u dài . tMng loPi "Xt l�Ri mOt vuông 
"�'c th/ hi2n . b*ng 7 và hình 4. 

BBBB****ng 7. Tng 7. Tng 7. Tng 7. T���� l l l l2222 cá m cá m cá m cá mSSSSi thoát theo nhóm chii thoát theo nhóm chii thoát theo nhóm chii thoát theo nhóm chi####u dàiu dàiu dàiu dài    
T� l2 cá mSi thoát theo nhóm chi#u dài (%) 

TT 
�Xt l�Ri 

mOt vuông FL <16 cm 16 cm <FL<20 cm FL ≥ 20 cm 
1 LMV1.1 (n = 29) 74,4 13,4 0,7 
2 LMV1.2 (n = 28) 80,4 36,5 0,5 
3 LMV1.3 (n = 30) 82,8 73,6 23,6 
4 LMV2.1 (n = 14) 89,5 8,8 4,2 
5 LMV2.2 (n = 15) 89,9 48,7 15,4 
6 LMV2.3 (n = 26) 83,4 75,3 30,0 
    Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    83,483,483,483,4    42,742,742,742,7    12,412,412,412,4    

 

  
1) LMV1.1 4) LMV2.1 

  
2) LMV1.2 5) LMV2.2 

  
3) LMV1.3 6) LMV2.3 
Hình 4. Hình 4. Hình 4. Hình 4. SSSSSSSS cá th cá th cá th cá th////, t, t, t, t���� l l l l2222 thoát c thoát c thoát c thoát c((((a cá ma cá ma cá ma cá mSSSSi theo chii theo chii theo chii theo chi####u dài thân cá u dài thân cá u dài thân cá u dài thân cá     

B*ng 7 và hình 4 cho thWy: 
- Chi#u dài cá mSi "ánh bOt trong các mj l�Ri 

thk nghi2m dao "Ing 3 - 26 cm, t,p trung . 2 nhóm 
chi#u dài là 7 - 11 cm và 16 - 20 cm. Chi#u dài trung 

bình c(a cá mSi b� "ánh bOt trong quá trình thk 
nghi2m "Pt 14,7 cm. 

- T� l2 cá mSi thoát ra gi*m d�n theo chi#u dài 
thân cá. T� l2 cá mSi thoát "Pt trung bình 83,4%, 
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42,7%, 12,4% l�n l�'t . tMng nhóm chi#u dài nho hTn 
16 cm, 16-<20 cm và ≥20 cm.  

- T� l2 thoát c(a hK cá mSi có chi#u dài nho hTn 
chi#u dài cho phép khai thác và chi#u dài Lm50 "Pt 
74,4 - 89,9% và trung bình là 83,4% tZng sS cá th/ cá 
non. 

- T� l2 thWt thoát cá mSi có chi#u dài tM 20 cm tr. 
lên . tMng loPi tWm l�Ri mOt vuông là 0,5%, 0,7%, 4,2%, 
15,4%, 23,6% và 30,0% l�n l�'t . tWm l�Ri mOt vuông 
LMV1.2, LMV1.1, LMV2.1, LMV2.2, LMV1.3 và

LMV2.3. 
3.4. Tính ch3.4. Tính ch3.4. Tính ch3.4. Tính chKKKKn ln ln ln lKKKKc "c "c "c "SSSSi vi vi vi vRRRRi gii gii gii giSSSSng cá mng cá mng cá mng cá mSSSSi Sauri Sauri Sauri Sauridaidaidaida    
3.4.1. Chi#u dài cá mSi b� "ánh bOt . "Xt trong và 

"Xt ngoài 
Phân tích 101 mj l�Ri bOt gip giSng cá mSi 

Saurida . c* "Xt trong và "Xt ngoài vRi sS cá th/ . 
tMng mj l�Ri tM 30 cá th/ tr. lên cho thWy, chi#u dài 
trung bình cá mSi b� "ánh bOt . "Xt trong và "Xt 
ngoài . tMng tWm l�Ri mOt vuông "�'c th/ hi2n . 
b*ng 8. 

BBBB****ng 8. Ching 8. Ching 8. Ching 8. Chi####u dài trung bình cá mu dài trung bình cá mu dài trung bình cá mu dài trung bình cá mSSSSi i i i .... các lo các lo các lo các loPPPPi ti ti ti tWWWWm l�m l�m l�m l�RRRRi mi mi mi mOOOOt vuôngt vuôngt vuôngt vuông    
�Xt trong �Xt ngoài 

TT �Xt l�Ri mOt vuông Chi#u dài cá 
mSi (cm) 

CV (%) 
Chi#u dài cá 

mSi (cm) 
CV (%) 

1 LMV1.1 (n=22) 15,7 ± 2,9 18,2 10,8 ± 2,5 23,0 

2 LMV1.2 (n=23) 15,3 ± 3,5 23,1 12,0 ± 2,9 23,8 

3 LMV1.3 (n=25) 16,4 ± 4,3 26,2 13,3 ± 4,1 30,9 

4 LMV2.1 (n=11) 16,8 ± 2,3 13,4 12,7 ±  4,3 34,0 

5 LMV2.2 (n=8) 19,2 ± 1,7 8,8 14,8 ± 5,0 33,5 

6 LMV2.3 (n=12) 18,8 ± 3,7 19,8 16,8 ± 3,9 23,0 

B*ng 8 cho thWy: 
- Chi#u dài cá mSi b� gia lPi . "Xt trong là 15,3 

cm, 15,7cm, 16,4 cm, 16,8 cm, 18,8 cm và 19,2 cm l�n 
l�'t . "Xt l�Ri mOt vuông LMV1.2; LMV1.1, LMV1.3, 
LMV2.1, LMV2.3 và LMV2.2. Chi#u dài cá mSi b� gia 
lPi . "Xt trong khác nhau giaa các loPi tWm l�Ri mOt 
vuông (Fqs = 2,89 > Fcrit = 2,31). Chi#u dài cá mSi b� 
gia lPi có xu h�Rng t�ng d�n theo kích th�Rc mOt l�Ri 
và kích th�Rc "Xt l�Ri vuông; chi#u dài cá mSi b� gia 
lPi (lRn hTn chi#u dài Lm50, xWp x� chi#u dài cho 
phép khai thác thác) . LMV1.3, LMV2.1, LMV2.2, 
LMV2.3. 

- Chi#u dài cá mSi thoát ra qua mOt vuông l�Ri 
hình vuông cao nhWt "Pt 16,8 cm . "Xt l�Ri mOt 

vuông LMV2.3, thWp nhWt . "Xt l�Ri mOt vuông 
LMV1.1 là 10,8 cm và các "Xt l�Ri mOt vuông khác 
"Pt 12,0 - 14,8 cm. Chi#u dài cá mSi thoát ra . "Xt 
ngoài khác nhau giaa loPi "Xt l�Ri mOt vuông (Fqs = 
5,14 > Fcrit = 2,31). Chi#u dài cá mSi thoát ra có xu 
h�Rng t�ng d�n theo kích th�Rc mOt l�Ri và kích 
th�Rc "Xt l�Ri vuông. �a sS các tWm l�Ri mOt vuông 
cho cá mSi thoát ra có chi#u dài nho hTn chi#u dài 
Lm50, ngoPi trM tWm l�Ri mOt vuông LMV2.3. 

3.4.2. ���ng cong chKn lKc "Si vRi cá mSi  
K!t qu* �Rc tính các h2 sS c(a "��ng chKn lKc 

"Si vRi cá mSi (Saurida tumbil, S. undosquamis, S. 
elongata) . các "Xt l�Ri mOt vuông "�'c trình bày . 
b*ng 9 và hình 5. 

BBBB****ng 9. Các hng 9. Các hng 9. Các hng 9. Các h2222 s s s sSSSS ch ch ch chKKKKn ln ln ln lKKKKc c c c .... các lo các lo các lo các loPPPPi "i "i "i "XXXXt l�t l�t l�t l�RRRRi mi mi mi mOOOOt vuôngt vuôngt vuôngt vuông    

Các h2 sS chKn lKc "Si vRi cá mSi 
TT 

�Xt l�Ri mOt 
vuông SSSS1111    SSSS2222    RRRR2222    LLLL25%25%25%25% (cm) (cm) (cm) (cm)    LLLL50%50%50%50% (cm) (cm) (cm) (cm)    LLLL75%75%75%75% (cm) (cm) (cm) (cm)    SSSSFFFF    

1 LMV1.1 (n=22) 5,92 0,45 0,91 10,80 13,26 15,72 8,84 
2 LMV1.2 (n=23) 5,44 0,40 0,84 10,96 13,73 16,50 7,85 
3 LMV1.3 (n=25) 7,08 0,37 0,78 16,33 19,33 22,33 9,66 
4 LMV2.1 (n=11) 9,30 0,63 0,90 13,11 14,86 16,62 9,91 
5 LMV2.2 (n=8) 7,36 0,44 0,83 14,26 16,76 19,27 9,58 
6 LMV2.3 (n=12) 7,81 0,38 0,96 17,89 20,81 23,74 10,41 

- Các "Xt l�Ri mOt vuông LMV1.1, LMV1.2, 
LMV2.1 cho vùng lYa chKn chi#u dài khai thác c(a cá 
mSi (Saurida spp) 10,80 - 16,62 cm và chi#u dài L50%

13,2 - 14,8 cm. 

- �Xt l�Ri mOt vuông LMV2.2 cho vùng lYa chKn 
là 14,26 - 19,27 cm và chi#u dài L50% là 16,76 cm. 
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- �Xt l�Ri mOt vuông LMV1.3 cho vùng lYa chKn 
chi#u dài khai thác c(a cá mSi 16,33-22,33 cm và 
chi#u dài L50% = 19,27 cm. 

- �Xt l�Ri mOt vuông LMV2.3 cho vùng lYa chKn 
chi#u dài khai thác c(a cá mSi 18,89 - 23,74 cm và 
chi#u dài L50% = 20,81 cm lRn hTn kích th�Rc cho 
phép khai thác. 

Nh� v,y, "Xt l�Ri mOt vuông LMV1.3, LMV2.2, 
LMV2.3 cho vùng lYa chKn và chi#u dài L50% lRn hTn 
chi#u dài Lm50 c(a cá mSi. 

 
Hình 5. Hình 5. Hình 5. Hình 5. ������������ng cong chng cong chng cong chng cong chKKKKn ln ln ln lKKKKc c c c .... các lo các lo các lo các loPPPPi "i "i "i "XXXXt l�t l�t l�t l�RRRRi mi mi mi mOOOOt t t t 

vuôngvuôngvuôngvuông    
4. K�T LU N VÀ �, XU+T 
4.1. K4.1. K4.1. K4.1. K!!!!t lut lut lut lu,,,,nnnn    
-  N�ng suWt khai thác trung bình l�Ri lOp "Xt 

mOt l�Ri vuông "Pt 16,36 - 24,71 kg/mj và 6,77 - 10,03 
kg/h.  

- Thành ph�n s*n l�'ng chi!m t� l2 cao nhWt và 
có giá tr� kinh t! là hK tôm he (Penaeidae), chi!m 
28,51%; hK cá mSi (Synodontidae) chi!m 8,36%; hK cá 
phèn (Mullidae) chi!m 3,43%, hK cá l�'ng 
(Nemipteridae) chi!m 4,72% và hK mYc Sng 
(Loliginidae) chi!m 1,42% tZng s*n l�'ng khai thác. 

- T� l2 thoát c(a cá mSi theo s*n l�'ng "Pt 14,4 - 
16,1%, 20,8 - 21,2%, 49,0 - 58,2% và theo sS cá th/ "Pt 
26,2 - 27,4%, 36,2 - 39,5% và 60,7 - 65,6% l�n l�'t . "Xt 
l�Ri mOt vuông a = 15,0 mm, a = 17,5 mm và a = 20,0 
mm. T� l2 thoát c(a cá mSi theo s*n l�'ng và sS cá 
th/ khác nhau giaa các loPi "Xt l�Ri mOt vuông 
(Fqs=25,65, 12,55 > Fcrit=2,24).  

- T� l2 thoát trung bình theo s*n l�'ng và sS cá 
th/ b� tác "Ing nhi#u b.i kích th�Rc mOt l�Ri vuông  
( a = 15 mm, a = 17,5 mm và a =20 mm), nh�ng ít b� 
tác "Ing b.i chi#u dài "Xt l�Ri mOt vuông (1,26 m và 
1,86 m), sY t�Tng tác giaa kích th�Rc mOt l�Ri và 
chi#u dài "Xt l�Ri mOt vuông.  

- T� l2 cá mSi thoát ra gi*m d�n theo chi#u dài 
thân cá. T� l2 cá mSi thoát "Pt trung bình 83,4%, 

42,7%, 12,4% l�n l�'t . tMng nhóm chi#u dài nho hTn 
16 cm, 16-<20 cm và ≥20 cm. T� l2 thoát c(a hK cá 
mSi có chi#u dài nho hTn chi#u dài cho phép khai 
thác và chi#u dài Lm50 "Pt tM 74,4 - 89,9% tZng sS cá 
th/ b� khai thác. 

- Các "Xt l�Ri mOt vuông LMV1.1, LMV1.2, 
LMV2.1 cho vùng lYa chKn chi#u dài khai thác c(a cá 
mSi (Saurida spp) tM 10,80 - 16,62 cm và chi#u dài 
L50% 13,2 - 14,8 cm nho hTn chi#u dài Lm50 c(a cá 
mSi. 

- Các "Xt l�Ri mOt vuông LMV2.2, LMV1.3, 
LMV2.3 cho vùng lYa chKn là 14,26 - 23,74 cm và 
chi#u dài L50% l�n l�'t là 16,76 cm, 19,33 cm và 20,81 
cm lRn hTn chi#u dài Lm50.  

4.2. �4.2. �4.2. �4.2. �#### xu xu xu xuWWWWtttt    
- Ti!p tXc nghiên c>u >ng dXng tWm l�Ri mOt 

vuông lOp "it trên "Xt l�Ri ký hi2u LMV2.2, LMV1.3 
và LMV2.3 trên tàu l�Ri kéo ven b�. 

- Nghiên c>u thi!t k!, thk nghi2m tWm l�Ri mOt 
vuông cho "Ii tàu l�Ri kéo công suWt lRn hTn 90 CV . 
vùng bi/n Vi2t Nam. 
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ASSESSMENT ON SELECTIVITY OF SQUARE MESH CODENDS FOR THE LIZARDFISHASSESSMENT ON SELECTIVITY OF SQUARE MESH CODENDS FOR THE LIZARDFISHASSESSMENT ON SELECTIVITY OF SQUARE MESH CODENDS FOR THE LIZARDFISHASSESSMENT ON SELECTIVITY OF SQUARE MESH CODENDS FOR THE LIZARDFISH    IN COASTAL IN COASTAL IN COASTAL IN COASTAL 
SHRIMPS TRAWL NET FISHERIESSHRIMPS TRAWL NET FISHERIESSHRIMPS TRAWL NET FISHERIESSHRIMPS TRAWL NET FISHERIES    

Nguyen Phi Toan, Pham Van Tuyen, Lai Huy ToanNguyen Phi Toan, Pham Van Tuyen, Lai Huy ToanNguyen Phi Toan, Pham Van Tuyen, Lai Huy ToanNguyen Phi Toan, Pham Van Tuyen, Lai Huy Toan    
SummarySummarySummarySummary    

In 2016, the project was carried out to study at the sea with 480 hauls for 06 types of square mesh codend in 
the coastal areas of Thanh Hoa and Kien Giang provinces. The results showed that, the catches in inner 
codend and codend covered were 9,649.7 kg and 2,506.0 kg respectively. The catches composition are the 
highest in economic value of the Penaeidae, accounted  for 28.51%; Synodontidae accounted for 8.36%; 
Mullidae accounted for 3.43%; Nemipteridae accounted for 4.72% and Loliginidae were 1.42% of total catch. 
The escape percent followed by catches of the lizardfish are in the range from 14.4 - 16.1%, 20.8 - 21.2%, 49.0 - 
58.2% and individuals are 26.2 - 27.4%, 36.2 - 39.5% and 60.7 - 65.6% in the square mesh codend a = 15.0 mm; a 
= 17.5 mm and a = 20.0 mm respectively. The escape rate of lizardfish followed by catches and individuals 
are significant difference from in the types of square mesh codend and the square mesh sizes are strongly 
affected factor. The escape number of lizardfish was smaller than the allowable length and Lm50 range from 
74.4  to 89.9% the total individuals catch. The LMV2.2, LMV1.3, LMV2.3 square mesh codends for the 
selection range from 14.26 to 23.74 cm and the L50% is 16.76 cm; 19.33 cm and 20.81 cm which are larger 
than Lm50. 
KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: Lizardfish, square mesh codend, coastal trawl net, trawl net selectivity. 
    
Ng�Ng�Ng�Ng�����i phi phi phi ph****n bin bin bin bi2222n: TS. Chu Tin: TS. Chu Tin: TS. Chu Tin: TS. Chu Ti!!!!n Vn Vn Vn Vdnhdnhdnhdnh    
Ngày nhNgày nhNgày nhNgày nh,,,,nnnn bài: 26 bài: 26 bài: 26 bài: 26/10/2017/10/2017/10/2017/10/2017    
Ngày thông qua phNgày thông qua phNgày thông qua phNgày thông qua ph****n bin bin bin bi2222n: 29/11/2017n: 29/11/2017n: 29/11/2017n: 29/11/2017    
Ngày duyNgày duyNgày duyNgày duy2222t "�ng: 6/12/2017t "�ng: 6/12/2017t "�ng: 6/12/2017t "�ng: 6/12/2017    
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TÁC ��NG XÂM H/I CGA NGHK L-.I KÉO �+N NGUN 
LDI H6I S6N VEN B� VI�T NAM 

NguyNguyNguyNguy�n ��n ��n ��n �ình Phùngình Phùngình Phùngình Phùng1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy�n �n �n �n NgNgNgNgKc SkaKc SkaKc SkaKc Ska1111, Ph, Ph, Ph, PhPm V�n Tuy/nPm V�n Tuy/nPm V�n Tuy/nPm V�n Tuy/n1111    
TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T T T T T        
�ánh giá tác "Ing xâm hPi c(a ngh# l�Ri kéo "!n ngu%n l'i h*i s*n ven b� dYa trên ngu%n sS li2u "i#u tra tPi 
các c*ng cá, b!n cá và kh*o sát trên các tàu l�Ri kéo có công suWt d�Ri 90 CV. K!t qu* nghiên c>u cho thWy 
kích th�Rc mOt l�Ri . "Xt l�Ri kéo sk dXng "#u nho hTn so vRi quy "�nh tPi Thông t� sS 02/2006/TT-BTS, 
nên s*n l�'ng "ánh bOt là cá non, tôm non, mYc non "ang có xu h�Rng gia t�ng. T� l2 cá, mYc, tôm b� "ánh 
bOt còn non, ch�a tr�.ng thành hoic d�Ri kích th�Rc cho phép khai thác chi!m 78,3% . cá mSi (Saurida spp), 
83,4% . cá phèn (Upeneus spp), 99,7% . cá l�'ng (Nemipterus spp), 59,1% . cá l�'ng dTi (Scolopsis spp), 
82,9% . mYc Sng (Loligo spp) và 80,1% . tôm (Metapenaeopsis spp). Tác hPi c(a ngh# l�Ri kéo ven b� "!n 
ngu%n l'i h*i s*n "ang ngày càng tr. nên rõ nét, s*n l�'ng khai thác có xu h�Rng gi*m, t� l2 cá tPp trong các 
mj l�Ri có xu h�Rng t�ng. �i#u này cho thWy ngu%n l'i h*i s*n ven b� "ã b� suy gi*m và ch�a có dWu hi2u 
phXc h%i. 
TTTTM khóa: M khóa: M khóa: M khóa: Cá non, l�Ri kéo ven b�, ngh# l�Ri kéo, tác "Ing xâm hPi.    

 

1. M� ��U21212121    
Ngh# l�Ri kéo là mIt trong nhang ngh# khai 

thác h*i s*n ch( lYc . n�Rc ta. S*n l�'ng khai thác 
c(a ngh# này chi!m t� l2 khá cao, chi!m kho*ng 56% 
tZng s*n l�'ng khai thác (Nguy�n Vi!t Nghda, 2016). 
Mic dù, s*n l�'ng khai thác cao nh�ng s*n phvm 
ph�n lRn là cá non, tôm non, mYc non ch�a tr�.ng 
thành, chi!m kho*ng 90% tZng sS cá th/ "ánh bOt. 
�ic bi2t, kích cw mIt sS loài/nhóm loài "ang b� khai 
thác vRi chi#u dài nho hTn kích th�Rc cho phép . cá 
mSi là 95%, cá l�'ng là 94% và mYc Sng là 98% tZng sS 
cá th/ (PhPm V�n Tuy/n, 2016). Do "ó, ngh# l�Ri 
kéo "�'c "ánh giá là mIt trong nhang ngh# có tác 
hPi rWt lRn "!n ngu%n l'i h*i s*n. 

Trên cT s. k!t qu* "i#u tra, kh*o sát hoPt "Ing 
khai thác c(a "Ii tàu l�Ri kéo có công suWt máy d�Ri 
90 CV . 06 t�nh trKng "i/m: Qu*ng Ninh, Thanh 
Hóa, Bình ��nh, Khánh Hòa, Cà Mau và Kiên Giang 
tác "Ing xâm hPi c(a chúng tRi ngu%n l'i h*i s*n ven 
b� "ã "�'c minh hKa rõ. K!t qu* nghiên c>u là cT s. 
khoa hKc "/ các cT quan qu*n lý và nghiên c>u ngh# 
cá "�a ra các gi*i pháp qu*n lý ngh# l�Ri kéo phù 
h'p nh`m khai thác hi2u qu* và b*o v2 ngu%n l'i h*i 
s*n vùng bi/n ven b� Vi2t Nam. 

2. TÀI LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2u sk dXng2u sk dXng2u sk dXng2u sk dXng    
- Ngu%n sS li2u "i#u tra hi2n trPng tPi các b!n 

cá/c*ng cá c(a "Ii tàu công suWt d�Ri 90 CV tPi 06 
t�nh trKng "i/m (Qu*ng Ninh, Thanh Hóa, Bình 
��nh, Khánh Hòa, Cà Mau và Kiên Giang) vRi tZng 
sS 576 phi!u. 

                                                 
1 

Viện Nghiên cứu Hải sản 

- T,p b*n v� "i#u tra mpu l�Ri kéo "Tn "Ii tàu 
d�Ri 90 CV . 06 t�nh (Qu*ng Ninh, Thanh Hóa, Bình 
��nh, Khánh Hòa, Cà Mau và Kiên Giang) là 30 bI. 

- Ngu%n sS li2u "i#u tra hi2n trPng khai thác trên 
tàu l�Ri kéo "Tn . Thanh Hóa (80 mj l�Ri) và . Cà 
Mau (80 mj l�Ri). 

----    Ngu%n sS li2u kh*o sát trên tàu l�Ri kéo "Tn 
d�Ri 90 CV . Thanh Hóa tM tháng 5/2016 "!n tháng 
7/2016 (240 mj l�Ri) và . Kiên Giang tM tháng 
10/2016 "!n tháng 12/2016 (240 mj l�Ri). 

2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c>u>u>u>u    
2.2.1. Thu sS li2u th> cWp 
- Thu th,p sS li2u th> cWp tPi các cT quan qu*n lý 

ngh# cá "�a ph�Tng . Qu*ng Ninh, Thanh Hóa, Bình 
��nh, Khánh Hòa, Cà Mau và Kiên Giang v# sS tàu 
khai thác ngh# l�Ri kéo, cT cWu c(a ngh# theo nhóm 
công suWt. 

- Thu th,p sS li2u b`ng phong vWn trYc ti!p cán 
bI qu*n lý tPi "�a ph�Tng v# thYc trPng và "�nh 
h�Rng qu*n lý ngh# l�Ri kéo d�Ri 90 CV. 

2.2.2. Thu sS li2u trYc ti!p tPi các c*ng, b!n cá 
- Ti!n hành phong vWn trYc ti!p, chính th>c 

thuy#n tr�.ng/ch( tàu b`ng bI câu hoi vRi các thông 
tin cX th/ v#: tàu thuy#n, trang thi!t b�, ng� cX, s*n 
l�'ng và "Si t�'ng khai thác,..., mùa vX khai thác. 

- Kh*o sát xây dYng b*n v� cWu trúc l�Ri kéo ven 
b� b`ng cách "o, ghi chép thông sS g%m: kích th�Rc 
mOt l�Ri, chi#u dài l�Ri, "I thô ch� l�Ri...; hoàn thi2n 
và xây dYng b*n v� k� thu,t v# l�Ri kéo ven b� và các 
trang thi!t b�. 

2.2.3. Thu sS li2u trYc ti!p trên tàu l�Ri kéo ven 
b� 

- TPi mUi vùng bi/n (phía BOc, phía Nam) ck 03 
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cán bI khoa hKc trYc ti!p "i bi/n trên tàu l�Ri kéo . 
Thanh Hóa "Pi di2n cho các t�nh phía BOc, trên tàu 
l�Ri kéo . Kiên Giang "Pi di2n cho các t�nh phía 
Nam.    

- MUi mj l�Ri khai thác "�'c ti!n hành thu sS 
li2u theo mpu in s¡n bao g%m các thông tin: thành 
ph�n loài, kích th�Rc mIt sS loài kinh t!, tSc "I kéo 
l�Ri, n�ng suWt mj l�Ri, ..., v� trí "ánh bOt, th�i gian 
khai thác.    

2.2.4. Xk lý sS li2u 
SS li2u "�'c xk lý và phân tích theo ph�Tng 

pháp thSng kê mô t* thông th��ng trên ph�n m#m 
Microsoft Office Excel (2010) và mIt sS ch� sS tính 
toán theo các công th>c (1), (2), (3). 

1) Chi#u dài trung bình thân cá: chi#u dài trung 
bình thân cá mIt sS loài/nhóm loài chi!m �u th! 
trong các mj l�Ri, "�'c xác "�nh b`ng công th>c sau: 

∑

∑

=

==
m

i

m

i

Ni

NiLi

L

1

1

.

(1)    
Trong "ó: 

 - L: Chi#u dài trung bình chung loài cá b� "ánh 
bOt. 

 - Li: Chi#u dài cá b� "ánh bOt . chi#u dài i (i= 
1,2,…, m). 

 - Ni: SS l�'ng cá th/ b� "ánh bOt . chi#u dài i (i=

1,2,…, m) 
2) Thành ph�n s*n l�'ng: thành ph�n s*n l�'ng 

c(a mUi loài/nhóm loài "�'c �Rc tính dYa vào s*n 
l�'ng c(a loài "ó . mUi tàu, nh� sau: 

Catch

Catch
Pi

n

j

i

n

j

1

1

=

=

∑

∑
=

  
 (2) 

Trong "ó: - Pi: là thành ph�n s*n l�'ng c(a 
loài/nhóm loài i, %. 

  - n: sS mj l�Ri. 
  - Catchi: là s*n l�'ng c(a loài i . tàu j, kg. 
  - Catch: là tZng s*n l�'ng "ánh bOt c(a tàu j, kg. 
3) T� l2 sS cá th/ theo nhóm chi#u dài . tMng 

nhóm loài: t� sS cá th/ c(a mUi loài/nhóm loài "�'c 
�Rc tính dYa vào kích th�Rc c(a loài "ó . mUi tàu, 
nh� sau: 

N

N
Ei i

n

i

∑

∑
= =1     (3) 

Trong "ó: 
 - Ei: là t� l2 sS cá th/ theo nhóm chi#u dài, % 
 - Ni: sS cá th/ b� "ánh bOt . nhóm chi#u dài i (i= 

1, 2, …, n) 
 - N: tZng sS cá th/ b� "ánh bOt. 
3. K�T QU� NGHIÊN C�U 

3.1. CT c3.1. CT c3.1. CT c3.1. CT cWu tàu thuy#n ngh# l�Ri kéo ven b�Wu tàu thuy#n ngh# l�Ri kéo ven b�Wu tàu thuy#n ngh# l�Ri kéo ven b�Wu tàu thuy#n ngh# l�Ri kéo ven b�    
Bi!n "Ing cT cWu "Ii tàu l�Ri kéo ven b� trong 

n�m 2011 - 2016 "�'c trình bày . b*ng 1. 

BBBB****ng 1. CT cng 1. CT cng 1. CT cng 1. CT cWWWWu "u "u "u "IIIIi tàu l�i tàu l�i tàu l�i tàu l�RRRRi kéo khai thác hi kéo khai thác hi kéo khai thác hi kéo khai thác h****i si si si s****n ven bn ven bn ven bn ven b���� giai "o giai "o giai "o giai "oPPPPn 2011n 2011n 2011n 2011----2016201620162016    
�Tn v� tính: chi!c 

TTTTTTTT    
N�mN�mN�mN�m    

VùngVùngVùngVùng    
2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    

1 V�nh BOc bI 3.452 2.966 2.853 2.699 2.625 2.609 
2 Mi#n Trung 2.896 3.613 2.312 2.178 1.681 1.896 
3 �ông Nam bI 3.565 3.232 2.932 2.757 2.728 2.494 
4 Tây Nam bI 409 379 272 203 190 166 
    TTTTZZZZng sng sng sng sSSSS    10.33210.33210.33210.332    10.19010.19010.19010.190    8.3698.3698.3698.369    7.8377.8377.8377.837    7.2247.2247.2247.224    7.1657.1657.1657.165    

Ngu%n: VX Khai thác - TZng cXc Th(y s*n, 2011-2016 

B*ng 1 cho thWy, sS l�'ng tàu l�Ri kéo ven b� 
n�Rc ta có sY suy gi*m, tSc "I gi*m bình quân qua 
tMng n�m trong giai "oPn 2011 — 2016 là 8,3%. SY suy 
gi*m này "�'c th/ hi2n . c* 03 vùng bao g%m v�nh 
BOc bI, �ông Nam bI và Tây Nam bI. Riêng khu vYc 
mi#n Trung, n�m 2012 tàu l�Ri kéo ven b� có sY gia 
t�ng tM 2.896 chi!c (n�m 2011) lên 3.613 chi!c (t�ng 
717 chi!c) do chính sách hU tr' d�u c(a Nhà n�Rc và 
suy gi*m trong nhang n�m ti!p theo. Nhìn chung, sS 

tàu l�Ri kéo ven b� "ang gi*m d�n trong c* giai "oPn 
2011 — 2016. SY suy gi*m này tuân theo "�nh h�Rng 
c(a BI NN&PTNT là cOt gi*m tàu l�Ri kéo ven b� "/ 
b*o v2 và phXc h%i ngu%n l'i h*i s*n vùng bi/n ven 
b�. 

3.2. �3.2. �3.2. �3.2. �ic "i/m k� thu,t tàu l�Ri kéo ven b�ic "i/m k� thu,t tàu l�Ri kéo ven b�ic "i/m k� thu,t tàu l�Ri kéo ven b�ic "i/m k� thu,t tàu l�Ri kéo ven b�    

Chi ti!t v# thông sS k� thu,t cT b*n tàu l�Ri kéo 
ven b� "�'c th/ hi2n trong b*ng 2. 
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BBBB*ng 2. Kích th�Rc cT b*n tàu l�Ri kéo ven b�*ng 2. Kích th�Rc cT b*n tàu l�Ri kéo ven b�*ng 2. Kích th�Rc cT b*n tàu l�Ri kéo ven b�*ng 2. Kích th�Rc cT b*n tàu l�Ri kéo ven b�    

TT 
Nhóm công suất 

(CV) 

Số tàu 

khảo sát 
Chiều dài (m) Chiều rộng (m) Chiều cao (m) 

1 < 20 142 10,02±1,81 2,78±0,66 1,03±0,31 

2 20-<50 233 11,41±1,66 3,22±0,60 1,28±0,28 

3 <90 201 12,44±1,57 3,45±0,47 1,42±0,26 

Tàu l�Ri kéo ven b� có kích th�Rc nho vRi chi#u 
dài trung bình 10,02 —12,44 m, chi#u rIng 2,78 — 3,45 
m và chi#u cao 1,0 — 1,42 m. Máy chính vRi công suWt 
thWp và các trang thi!t b� "áp >ng yêu c�u tSi thi/u 
theo Thông t� 02/2007/TT-BTS nên ch( y!u hoPt 
"Ing t,p trung . vùng ven b� và vùng lIng. �i#u "ó 
dpn "!n c��ng "I khai thác vùng b�, vùng lIng t�ng 
cao, gây áp lYc ngu%n l'i ven b�. Bên cPnh "ó, mIt 
sS l�'ng không nho tàu l�Ri kéo "Tn có công suWt    
≥ 90 CV csng tham gia khai thác . vùng ven b� và 

vùng lIng, chi!m 16% . v�nh BOc bI, 58% . mi#n 
Trung; 9% . �ông Nam bI và Tây Nam bI (�U V�n 
Thành, 2014) nên càng làm cho ngu%n l'i vùng ven 
b� suy gi*m nghiêm trKng. 

3.3. �3.3. �3.3. �3.3. �ic "i/m k� thu,t l�Ri kéo ven b�ic "i/m k� thu,t l�Ri kéo ven b�ic "i/m k� thu,t l�Ri kéo ven b�ic "i/m k� thu,t l�Ri kéo ven b�    
L�Ri kéo sk dXng khai thác h*i s*n h�u h!t có 

k!t cWu tM 02 tWm (01 tWm l�ng và 01 tWm bXng) và có 
sk dXng l�Ri chOn. K!t qu* kh*o sát "Ii tàu l�Ri kéo 
công suWt d�Ri 90 CV "�'c trình bày . b*ng 3. 

BBBB*ng 3. Thông sS cT b*n l�Ri kéo "Tn d�Ri 90 CV*ng 3. Thông sS cT b*n l�Ri kéo "Tn d�Ri 90 CV*ng 3. Thông sS cT b*n l�Ri kéo "Tn d�Ri 90 CV*ng 3. Thông sS cT b*n l�Ri kéo "Tn d�Ri 90 CV    

TTTTTTTT    
Nhóm công Nhóm công Nhóm công Nhóm công 
susususuWWWWt (CV)t (CV)t (CV)t (CV)    

GiGiGiGi####ng phao ng phao ng phao ng phao 
(m)(m)(m)(m)    

GiGiGiGi####ng chì ng chì ng chì ng chì     
(m)(m)(m)(m)    

2a cánh l�2a cánh l�2a cánh l�2a cánh l�RRRRi i i i 
(mm)(mm)(mm)(mm)    

2a "2a "2a "2a "XXXXt l�t l�t l�t l�RRRRi i i i 
(mm)(mm)(mm)(mm)    

1 <20 15,9±5,5 20,3±6,7 44,8±14,4 17,8±3,9 

2 20- <50 17,0±4,6 21,5±5,9 48,0±13,1 19,6±3,9 

3 50-<90 18,9±4,8 23,4±6,0 50,1±16,0 20,3±4,2 

B*ng 3 cho thWy, kích th�Rc mOt trung bình . 
cánh l�Ri là 45,8 mm, 48,0 mm, 50,1 mm l�n l�'t . 
"Ii tàu công suWt máy chính d�Ri 20 CV, 20-<50 CV 
và 50-<90 CV. Kích th�Rc mOt l�Ri tPi ph�n "Xt . "Ii 
tàu l�Ri kéo d�Ri 03 nhóm tàu l�n l�'t là 17,8 mm, 
19,6 mm và 20,3 mm "#u nho hTn so vRi quy "�nh v# 
kích th�Rc tSi thi/u cho phép theo Thông t� sS 
02/2006/TT-BTS. Chi#u dài gi#ng phao, gi#ng chì 
c(a l�Ri kéo ven b� có xu h�Rng t�ng d�n trong 
nhang n�m g�n "ây mà kích th�Rc mOt l�Ri sk dXng 
vpn nho hTn kích th�Rc tSi thi/u cho phép nên s*n 
l�'ng "ánh bOt là cá non, tôm non, mYc non "ang có 
xu h�Rng gia t�ng. 

TZng h'p các "ic "i/m hoPt "Ing c(a ngh# l�Ri 
kéo cho thWy: "Ii tàu l�Ri kéo công suWt d�Ri 90 CV 
ch( y!u khai thác . vùng b� và vùng lIng, nTi có "I 
sâu nho hTn 30 m, *nh h�.ng "!n môi tr��ng sSng 
c(a các loài h*i s*n. Kích th�Rc l�Ri sk dXng ngày 
càng t�ng và sk dXng kích th�Rc mOt l�Ri nho gây tác 
hPi "!n ngu%n l'i h*i s*n ven b�. 

3.4. S3.4. S3.4. S3.4. S*n l�'ng và thành ph�n loài c(a ngh# l�Ri *n l�'ng và thành ph�n loài c(a ngh# l�Ri *n l�'ng và thành ph�n loài c(a ngh# l�Ri *n l�'ng và thành ph�n loài c(a ngh# l�Ri 
kéo ven bkéo ven bkéo ven bkéo ven b����    

3.4.1. S*n l�'ng và thành ph�n loài b� "ánh bOt . 
ngh# l�Ri kéo ven b� 

S*n l�'ng và t� l2 thành ph�n s*n l�'ng c(a k!t 
qu* kh*o sát 480 mj l�Ri khai thác . vùng bi/n phía 
BOc và vùng bi/n phía Nam "�'c trình bày chi ti!t . 
b*ng 4. TZng sS hK bOt gip trong các chuy!n kh*o 
sát là 64 hK, trong "ó có 20 hK có t� l2 s*n l�'ng lRn 
hTn 1%. Các hK chi!m t� l2 cao và có giá tr� kinh t! là 
hK tôm he, chi!m 28,51%; hK cá mSi chi!m 8,36%; hK 
cá l�'ng chi!m 4,72%; hK cá phèn chi!m 3,43%; hK cá 
kh! 3,17%; hK bPch tuIc chi!m 1,8%; hK mYc nang 
1,54% và hK mYc Sng chi!m 1,42% tZng s*n l�'ng. 

Ngoài ra, còn nhi#u hK có t� l2 s*n l�'ng cao 
nh� hK cua bTi (ch( y!u là gh[ d�m, s*n phvm khai 
thác lên tàu, sau "ó v>t bo xuSng bi/n), hK cá li2t, cá 
sTn, cá bTn nh�ng có giá tr� kinh t! thWp và 44 hK có 
t� l2 thành ph�n s*n l�'ng d�Ri 1% tZng s*n l�'ng. 

BBBB*ng 4. Thành ph�n s*n*ng 4. Thành ph�n s*n*ng 4. Thành ph�n s*n*ng 4. Thành ph�n s*n l� l� l� l�'ng khai thác'ng khai thác'ng khai thác'ng khai thác    

TTTTTTTT    Tên ViTên ViTên ViTên Vi2222t Namt Namt Namt Nam    Tên khoa hTên khoa hTên khoa hTên khoa hKKKKcccc    SSSS****n l�n l�n l�n l�''''ng (kg)ng (kg)ng (kg)ng (kg)    TTTT���� l l l l2222(%)(%)(%)(%)    

1 HK tôm he Penaeidae 3.465,64 28,51 
2 HK cua bTi Portunidae 1.262,42 10,39 
3 HK cá mSi Synodontidae 1.016,24 8,36 
4 HK cá tráp Sparidae 577,35 4,75 



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 142 

TTTTTTTT    Tên ViTên ViTên ViTên Vi2222t Namt Namt Namt Nam    Tên khoa hTên khoa hTên khoa hTên khoa hKKKKcccc    SSSS****n l�n l�n l�n l�''''ng (kg)ng (kg)ng (kg)ng (kg)    TTTT���� l l l l2222(%)(%)(%)(%)    

5 HK cá l�'ng Nemipteridae 573,95 4,72 
6 HK cá phèn Mullidae 417,08 3,43 
7 HK cá li2t Leiognathidae 413,61 3,40 
8 HK cá sTn Apogonidae 407,15 3,35 
9 HK cá bTn Soleidae 390,01 3,21 
10 HK cá kh! Carangidae 384,74 3,17 
11 HK cá "�u vuông Malacanthidae 346,86 2,85 
12 HK tôm tít Squillidae 323,92 2,66 
13 HK cá chai Platycephalidae 260,87 2,15 
14 HK bPch tuIc Octopodinae 219,73 1,81 
15 HK cá d�a Muraenesocidae 190,58 1,57 
16 HK mYc nang Sepiidae 187,21 1,54 
17 HK hai m*nh Pectinidae 182,47 1,50 
18 HK mYc Sng Loliginidae 172,98 1,42 
19 HK cá nóc Tetraodontidae 153,90 1,27 
20 HK cá bSng Gobiidae 138,72 1,14 

3.4.2. T� l2 cá non, mYc non và tôm con mIt sS 
loài/nhóm loài có giá tr� kinh t! 

3.4.2.1. Cá mSi Saurida spp 
K!t qu* phân tích 101 mj l�Ri bOt gip 7.379 cá 

th/ cá mSi vRi chi#u dài dao "Ing trong kho*ng  3-27 
cm và chi#u dài trung bình là 14,04 cm. SS cá th/ 
theo chi#u dài thân cá "�'c trình bày . hình 1. 

 
Hình 1. ChiHình 1. ChiHình 1. ChiHình 1. Chi####u dài cá mu dài cá mu dài cá mu dài cá mSSSSi bi bi bi b���� "ánh b "ánh b "ánh b "ánh bOOOOt t t t .... ngh ngh ngh ngh#### l� l� l� l�RRRRi kéo i kéo i kéo i kéo 

ven bven bven bven b����    
Trong giSng cá mSi Saurida, phân tích 03 loài 

(Saurida tumbil, S. undosquamis, S. elongate) cho 
thWy, chi#u dài cá mSi b� "ánh bOt . ngh# l�Ri kéo 
ven b� t,p trung . nhóm chi#u dài thân cá d�Ri 16 
cm chi!m 58,2%; nhóm chi#u dài 16-<20 cm chi!m 
20,1% và nhóm chi#u dài tM 20 cm tr. lên chi!m 21,7% 
tZng sS cá th/. So sánh vRi chi#u dài cho phép khai 
thác c(a cá mSi theo quy "�nh tPi Thông t� sS 
62/2008/TT-BNN tM 20 cm tr. lên thì sS cá mSi b� 
"ánh bOt còn non chi!m 78,3% tZng sS cá th/. Bên 
cPnh "ó, khi so sánh chi#u dài cá mSi b� "ánh bOt vRi 
chi#u dài Lm50 là 16 cm (Nguy�n Vi!t Nghda, 2016) 

thì sS cá mSi non b� "ánh bOt . ngh# l�Ri kéo ven b� 
chi!m 58,2% tZng sS cá th/. 

3.4.2.2. Cá phèn Upeneus spp 
K!t qu* phân tích 113 mj l�Ri kéo bOt gip 25.671 

cá th/ cá phèn vRi chi#u dài dao "Ing trong kho*ng 
tM 3 — 16 cm và chi#u dài trung bình là 7,66 cm. SS cá 
th/ theo chi#u dài thân cá "�'c th/ hi2n . hình 2. 

 
Hình 2. ChiHình 2. ChiHình 2. ChiHình 2. Chi####u dài cá phèn bu dài cá phèn bu dài cá phèn bu dài cá phèn b���� "ánh b "ánh b "ánh b "ánh bOOOOt t t t .... ngh ngh ngh ngh#### l� l� l� l�RRRRi i i i 

kéo ven bkéo ven bkéo ven bkéo ven b����    
Trong giSng cá phèn Upeneus, phân tích 02 loài 

(Upeneus japonicus, U. moluccenis). Chi#u dài cá 
phèn b� "ánh bOt t,p trung . nhóm chi#u dài thân cá 
d�Ri 8 cm chi!m 42,6%; nhóm chi#u dài 8-<10 cm, 
chi!m 40,8% và nhóm chi#u dài tM 10 cm tr. lên 
chi!m 16,6% tZng sS cá th/. Nh� v,y, n!u so sánh 
chi#u dài c(a cá phèn b� "ánh bOt so vRi chi#u dài 
Lm50 c(a cá phèn . vùng bi/n Vi2t Nam là 10 cm (D. 
V. Pavlov, 2014) thì sS cá phèn non b� "ánh bOt 
chi!m 83,4% tZng sS cá th/. 

3.4.2.3. Cá l�'ng Nemipterus spp 
K!t qu* phân tích 24 mj l�Ri bOt gip 12.590 cá 

th/ cá l�'ng vRi chi#u dài dao "Ing trong kho*ng 2 — 
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20 cm và chi#u dài trung bình là 5,94 cm. SS cá th/ 
theo chi#u dài thân cá "�'c trình bày . hình 3. 

 
Hình 3. ChiHình 3. ChiHình 3. ChiHình 3. Chi####u dài cá l�u dài cá l�u dài cá l�u dài cá l�''''ng bng bng bng b���� "ánh b "ánh b "ánh b "ánh bOOOOt t t t .... ngh ngh ngh ngh#### l� l� l� l�RRRRi i i i 

kéo ven bkéo ven bkéo ven bkéo ven b����    
Trong giSng cá l�'ng Nemipterus, phân tích 03 

loài (Nemipterus mesoprison, N. japonicus, N. 
furcosus). Chi#u dài cá l�'ng b� "ánh bOt t,p trung . 
nhóm chi#u dài thân cá d�Ri 8 cm chi!m 92,0%; 
nhóm chi#u dài tM 8-<12 cm chi!m 6,8% và nhóm 
chi#u dài tM 12 cm tr. lên chi!m 1,3% tZng sS cá th/. 
Khi so sánh, chi#u dài cá l�'ng b� "ánh bOt vRi chi#u 
dài Lm50 c(a cá l�'ng Nemipterus mesoprison là 
11,8 cm (Nguy�n Vi!t Nghda, 2016) thì sS cá l�'ng 
còn non b� "ánh bOt chi!m 98,7% và n!u so vRi chi#u 
dài cho phép khai thác quy "�nh tPi Thông t� sS 
62/2008/TT-BNN tM 15 cm tr. lên thì sS cá l�'ng 
còn non b� "ánh bOt chi!m 99,7% tZng sS cá th/.  

3.4.2.4. Cá l�'ng dTi Scolopsisspp 
K!t qu* phân tích 48 mj l�Ri bOt gip 4.597 cá th/ 

cá l�'ng dTi vRi chi#u dài dao "Ing trong kho*ng 2-
23 cm và chi#u dài trung bình là 10,54 cm. SS l�'ng 
cá th/ theo chi#u dài thân cá "�'c trình bày . hình 4. 

 
Hình 4. ChiHình 4. ChiHình 4. ChiHình 4. Chi####u dài cá l�u dài cá l�u dài cá l�u dài cá l�''''ng dTi bng dTi bng dTi bng dTi b���� "ánh b "ánh b "ánh b "ánh bOOOOt t t t .... ngh ngh ngh ngh####    

l�l�l�l�RRRRi kéo ven bi kéo ven bi kéo ven bi kéo ven b����    
Trong giSng cá l�'ng dTi Scolopsis, phân tích 02 

loài (Scolopsis affinis, S. ciliata). Chi#u dài cá l�'ng 
dTi b� "ánh bOt t,p trung . nhóm chi#u dài thân cá 
d�Ri 12 cm chi!m 59,1%; nhóm chi#u dài tM 12-<15 
cm chi!m 27,6% và nhóm chi#u dài tM 15 cm tr. lên, 
chi!m 13,3% tZng sS cá th/. Khi so sánh chi#u dài 
c(a cá l�'ng dTi b� "ánh bOt so vRi chi#u dài Lm50 là 
12 cm (Nguy�n Vi!t Nghda, 2016), thì sS cá l�'ng dTi 
b� "ánh bOt còn non chi!m 59,1% tZng sS cá th/.  

3.4.2.5. MYc Sng Loligo spp 
K!t qu* phân tích 32 mj l�Ri bOt gip 5.490 cá th/ 

mYc Sng vRi chi#u dài dao "Ing trong kho*ng 1 — 22 
cm và chi#u dài trung bình là 3,46 cm. SS cá th/ theo 
chi#u dài áo mYc "�'c trình bày . hình 5. 

 
Hình 5.Hình 5.Hình 5.Hình 5. Chi Chi Chi Chi####u dài mu dài mu dài mu dài mYYYYc c c c SSSSng bng bng bng b���� "ánh b "ánh b "ánh b "ánh bOOOOt t t t .... ngh ngh ngh ngh#### l� l� l� l�RRRRi i i i 

kéo ven bkéo ven bkéo ven bkéo ven b����    
Trong giSng mYc Sng Loligo, phân tích 04 loài 

(Loligo beka, L. chinensis, L. edulis, L. duvauceli). 
Chi#u dài mYc Sng Loligo spp b� "ánh bOt t,p trung . 
nhóm chi#u dài thân nho hTn 6 cm chi!m 82,9%; 
nhóm chi#u dài tM 6 cm tr. lên chi!m 17,1% tZng sS 
cá th/. So sánh vRi chi#u dài mYc Sng b� "ánh bOt vRi 
chi#u dài cho phép khai thác tPi Thông t� sS 
62/2008/TT-BNN thì sS mYc Sng b� "ánh bOt còn 
non chi!m 82,9% tZng sS cá th/. 
3.4.2.6. Tôm Metapenaeopsis spp 
K!t qu* phân tích 68 mj l�Ri bOt gip 131.170 cá th/ 
tôm Metapenaeopsis spp vRi chi#u dài dao "Ing 
trong kho*ng 3 — 10 cm và chi#u dài trung bình là 
6,55 cm. SS cá th/ theo chi#u dài toàn thân "�'c 
trình bày . hình 6. 

 
Hình 6. ChiHình 6. ChiHình 6. ChiHình 6. Chi####u dài tôm bu dài tôm bu dài tôm bu dài tôm b���� "ánh b "ánh b "ánh b "ánh bOOOOt t t t ....    nghnghnghngh#### l� l� l� l�RRRRi kéo i kéo i kéo i kéo 

ven bven bven bven b����    
Trong giSng tôm Metapenaeopsis, phân tích 03 

loài (Metapenaeopsis barbata, M. palmensis, M. 
affinis). Chi#u dài tôm Metapenaeopsis spp b� "ánh 
bOt t,p trung . nhóm chi#u dài thân 6-<8 cm chi!m 
62,3%; nhóm chi#u dài tM 8 cm tr. lên chi!m 19,9% 
tZng sS cá th/. Khi so sánh, chi#u dài tôm 
Metapenaeopsis spp b� "ánh bOt vRi chi#u dài Lm50 
c(a tôm Metapenaeopsis barbata là 8,2 cm (Nguy�n 
Vi!t Nghda, 2016) thì sS tôm b� "ánh bOt còn non 
chi!m 80,1% tZng sS cá th/ và khi so vRi chi#u dài 
tôm Metapenaeopsis affinis cho phép khai thác tPi 
Thông t� sS 62/2008/TT-BNN thì sS tôm non b� 
"ánh bOt còn non chi!m 98,2% tZng sS cá th/. 
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3.4.3. Nh,n "�nh c(a ng� dân v# hi2n trPng khai 
thác và b*o v2 ngu%n l'i 

K!t qu* kh*o sát v# hi2n trPng khai thác và kh* 

n�ng >ng dXng các thi!t b� thoát cá non, tôm non, 
mYc non "�'c thSng kê . b*ng 5. 

BBBB****ng 5. Sng 5. Sng 5. Sng 5. S****n l�n l�n l�n l�''''ng, thu nhng, thu nhng, thu nhng, thu nh,,,,p và khp và khp và khp và kh**** n�ng  n�ng  n�ng  n�ng >>>>ng dng dng dng dXXXXng thing thing thing thi!!!!t bt bt bt b���� thoát cá con thoát cá con thoát cá con thoát cá con    
TTTT���� l l l l2222 (%) (%) (%) (%)    NNNNIIIIi dungi dungi dungi dung    ChChChCh���� s s s sSSSS    

N�m 2015N�m 2015N�m 2015N�m 2015    N�m 2008N�m 2008N�m 2008N�m 2008----2010 *2010 *2010 *2010 *    
1. T�ng 3,6 6,4 
2. Không "Zi 17,5 - I. S*n l�'ng khai thác 
3. Gi*m 78,8 93,6 
1. T�ng 1,0 12,8 
2. Không "Zi 11,1 15,9 II. Hi2u qu* ngh# 
3. Gi*m 87,8 71,3 
1. Có 53,7 - III. �/ BVNLTS có lOp thi!t b� thoát 

cá non, tôm non? 2. Không 46,3 - 
(-): Không có sS li2u; (*): Nguy�n V�n Kháng, 2011 

B*ng 5 cho thWy: 
- Nh,n "�nh c(a ng� dân v# s*n l�'ng khai thác 

c(a ngh# l�Ri kéo ven b� gi*m, chi!m 78,8%; Zn "�nh, 
chi!m 17,5% và t�ng ch� chi!m 3,6% tZng sS ng��i 
"�'c hoi. N!u so sánh k!t qu* kh*o sát s*n l�'ng 
khai thác giai "oPn 2008 — 2010, "a sS ng��i "�'c hoi 
cho r`ng s*n l�'ng khai thác gi*m, chi!m 78,8 — 
93,6% và sS ng��i cho r`ng s*n l�'ng khai thác t�ng 
ch� chi!m 3,6 — 6,4% tZng sS ng��i "�'c hoi. 

- Nh,n "�nh c(a ng� dân v# thu nh,p c(a ngh# 
l�Ri kéo ven b� gi*m, chi!m 87,7%; không "Zi, chi!m 
11,1% và t�ng ch� chi!m 1,0% tZng sS ng��i "�'c hoi. 
So vRi k!t qu* kh*o sát 2008 — 2010 thì ng��i dân cho 
r`ng thu nh,p c(a hK "ang có xu h�Rng gi*m d�n. 

- �/ b*o v2 ngu%n l'i khai thác h*i s*n và gi*m 
s*n l�'ng (sS cá th/) cá ch�a tr�.ng thành b� "ánh 
bOt trong các mj l�Ri, sS ng��i "%ng ý >ng dXng 
thi!t b� thoát cá non, tôm non, mYc non chi!m 53,7% 
và sS không "%ng ý chi!m 46,3% tZng sS ng��i "�'c 
hoi. 

4. K�T LU N VÀ �, XU+T 
4.1. K4.1. K4.1. K4.1. K!t lu,n!t lu,n!t lu,n!t lu,n    
- Tàu l�Ri kéo công suWt d�Ri 90 CV ch( y!u khai 

thác . vùng b� và vùng lIng, nTi có "I sâu nho hTn 
30 m, *nh h�.ng "!n môi tr��ng sSng c(a các loài 
h*i s*n. Kích th�Rc l�Ri sk dXng ngày càng t�ng và 
sk dXng kích th�Rc mOt l�Ri nho gây tác hPi "!n 
ngu%n l'i h*i s*n ven b�. 

- TZng sS hK bOt gip trong các chuy!n kh*o sát 
là 64 hK, trong "ó có 20 hK có t� l2 s*n l�'ng lRn hTn 
1%. Các hK chi!m t� l2 cao và có giá tr� kinh t! là hK 
tôm he, hK cá mSi, hK cá l�'ng, hK cá phèn, hK cá 
kh!, hK bPch tuIc, hK mYc nang và hK mYc Sng 

chi!m l�n l�'t là 28,51%, 8,36%, 4,72%, 3,43%, 3,17%, 
1,8%, 1,54% và 1,42% tZng s*n l�'ng khai thác. 

- Tác hPi c(a ngh# l�Ri kéo "!n ngu%n l'i h*i s*n 
th/ hi2n rõ nét qua k!t qu* "i#u tra nghiên c>u v# t� 
l2 cá non, tôm non b� "ánh bOt: 78,3% . cá mSi 
(Saurida spp), 83,4% . cá phèn (Upeneus spp), 99,7% 
. cá l�'ng (Nemipterus spp), 59,1% . cá l�'ng dTi 
(Scolopsis spp), 82,9% . mYc Sng (Loligo spp) và 
80,1% . tôm (Metapenaeopsis spp). 

- S*n l�'ng khai thác có xu h�Rng gi*m và t� l2 
cá tPp gia t�ng dpn "!n thu nh,p c(a ngh# l�Ri kéo 
xu h�Rng gi*m d�n.    

4.2. �4.2. �4.2. �4.2. �# xuWt# xuWt# xuWt# xuWt    
- Tuyên truy#n cho ng� dân thYc hi2n các quy 

"�nh v# kích th�Rc mOt l�Ri tSi thi/u . "Xt l�Ri và vùng 
khai thác cho phép. 

- Chuy/n "Zi cT cWu ngh# l�Ri kéo sang các ngh# 
khai thác khác "/ gi*m tác hPi "!n ngu%n l'i h*i s*n 
và thân thi2n vRi môi tr��ng. 

- Nghiên c>u >ng dXng "Xt l�Ri mOt vuông cho 
ngh# l�Ri kéo ven b� nh`m gi*m tác hPi "!n ngu%n l'i 
h*i s*n. 
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Nguyen Dinh Phung, Nguyen Ngoc Sua, Pham Van TuyenNguyen Dinh Phung, Nguyen Ngoc Sua, Pham Van TuyenNguyen Dinh Phung, Nguyen Ngoc Sua, Pham Van TuyenNguyen Dinh Phung, Nguyen Ngoc Sua, Pham Van Tuyen    

SummarySummarySummarySummary    
The paper evaluates the damaging impact of trawl fisheries on coastal marine fisheries resources based on 
survey data at fishes landing sites and on the trawlers with engine less than 90 CV. The results showed that, 
mesh size at the trawl net codend is smaller than the regulations in Circular 02/2006/TT-BTS, the catches 
are juvenile fishes, shrimps, squid which are being tended to increase. The ratios of juvenile fishes, squids, 
shrimps are captured in the hauls accounted for 78.3% of the lizardfish Saurida spp, 83.4% of the goatfish 
Upeneus spp, 99.7% of the threadfin breams Nemipterus spp, 59.1% of the threadfin breams Scolopsis spp, 
82.9% of the squid Loligo spp and 80.1% of the shrimp Metapenaeopsis spp. The effects of coastal trawl 
fisheriesfor the marine fisheries resources is becoming clearly, the exploitation output is on the downward 
trend, the rate of trash fish is increasingin the uptrend. This shows that coastal marine fisheries resources 
have been reduced and there is no sign of recovery. 
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: Juvenile fishes, coastal trawl net, trawl fisheries, damaging impact.  
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�ÁNH GIÁ HI�U QU6 HO/T ��NG NGHK L-.I RÊ 
TpNG �ÁY � QU6NG NAM 

PhPhPhPhPPPPm V�n Tum V�n Tum V�n Tum V�n TuWWWWnnnn1111, Phan ��ng Liêm, Phan ��ng Liêm, Phan ��ng Liêm, Phan ��ng Liêm1111, �, �, �, �UUUU V�n Thành V�n Thành V�n Thành V�n Thành1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
K!t qu* "i#u tra hoPt "Ing "Ii tàu l�Ri rê t�ng "áy . Qu*ng Nam cho thWy: Tàu thuy#n khai thác "�'c làm 
b`ng gU và "�'c "óng theo mpu truy#n thSng. Máy tàu ch( y!u trang b� là hi2u máy Misubishi Volvo, Isuzu, 
Yanmar. L�Ri rê t�ng "áy sk dXng v,t li2u là poliamit (PA mono). L�Ri rê "áy "�'c sk dXng trong thYc t! có 
các thông sS khác nhau v# kích th�Rc mOt l�Ri, chi#u cao tWm l�Ri và sS l�'ng cheo l�Ri. �Si t�'ng khai thác 
chính c(a ngh# l�Ri rê t�ng "áy là các loPi cá, cua gh[, mYc nang, mIt sS loài tôm,… N�ng suWt khai thác 
trung bình c(a "Ii tàu d�Ri 50 cv "Pt 149,2 kg/ngày/tàu; 50- < 90cv "Pt 168,2 kg/ngày/tàu; 90 - < 250 cv "Pt 
182,5 kg/ngày/tàu; 250 - < 400 cv "Pt 184,7 kg/ngày/tàu và ≥ 400 cv "Pt 201,5 kg/ngày/tàu. N�ng suWt khai 
thác c(a các tàu ngh# l�Ri rê t�ng "áy t�ng theo nhóm công suWt máy tàu. Doanh l'i theo chi phí c(a ngh# 
l�Ri rê t�ng "áy trung bình là 50,8% và xu h�Rng t�ng gi*m giaa các nhóm công suWt không rõ ràng. Nhóm 
tàu công suWt < 50 cv có doanh l'i theo chi phí s*n xuWt cao nhWt, ti!p "!n là nhóm tàu công suWt 50 - < 90 cv 
và thWp nhWt là nhóm tàu công suWt 90 - < 250 cv. Doanh l'i theo chi phí c(a ngh# l�Ri rê t�ng "áy . Qu*ng 
Nam cao hTn so vRi các ngh# khác . khu vYc mi#n Trung. 
TTTTM khóa:M khóa:M khóa:M khóa: L�Ri rê, t�ng "áy, hi2n trPng, khai thác, hi2u qu* kinh t!. 

    

1. M� ��U22 

L�Ri rê là mIt trong nhang loPi ng� cX khai thác 
h*i s*n truy#n thSng và có v� trí quan trKng trong cT 
cWu ngh# khai thác c(a t�nh Qu*ng Nam. N�m  2016, 
tZng sS tàu thuy#n toàn t�nh là 4.289 chi!c, trong "ó 
ngh# l�Ri rê là 1.900 chi!c, chi!m kho*ng 44,3% 
(Ngu%n: Chi cXc KT &BVNL t�nh Qu*ng Nam). �ây 
là ngh# có th/ "ánh bOt "�'c . nhi#u t�ng n�Rc khác 
nhau, c* g�n b� và xa b�. Ngh# l�Ri rê t�ng "áy có 
nhi#u �u "i/m nh� khai thác chKn lKc, khai thác 
"�'c . vùng bi/n có "áy bi/n ph>c tPp, tZng chi phí 
cho quá trình "ánh bOt thWp, "Si t�'ng khai thác có 
giá tr� kinh t! cao. Tùy theo "Si t�'ng khai thác mà 
cWu tPo và kích th�Rc c(a l�Ri rê t�ng "áy có sY khác 
nhau.  

Ngh# l�Ri rê t�ng "áy . Qu*ng Nam hi2n nay 
còn hoPt "Ing mang tính chWt th( công, bán cT giRi 
và ch( y!u sk dXng s>c lao "Ing c(a con ng��i. Hi2n 
nay lao "Ing trong khai thác h*i s*n c(a c* n�Rc nói 
chung và Qu*ng Nam nói riêng "ang có xu h�Rng 
gi*m d�n, trong khi sS l�'ng tàu cá có xu h�Rng t�ng 
"ã gây rWt nhi#u khó kh�n cho các ch( tàu trong vi2c 
tìm ki!m nhân công "/ thYc hi2n các chuy!n bi/n, 
trong thYc t! "ã có rWt nhi#u tàu ph*i n`m b� do 
không có "( lao "Ing "/ "i bi/n. �i#u này *nh 
h�.ng không nho "!n vi2c quy hoPch, "�nh h�Rng 
phát tri/n ngh# c(a các nhà qu*n lý và chính quy#n 
t�nh Qu*ng Nam.  

                                                 
1
 Viện nghiên cứu Hải sản 

�/ có nhang cT s. khoa hKc giúp "�a ph�Tng 
"�nh h�Rng phát tri/n ngh# này trong t�Tng lai, bài 
vi!t này "�a ra mIt sS "ánh giá v# thYc trPng hoPt 
"Ing và hi2u qu* ngh# c(a ngh# l�Ri rê t�ng "áy . 
Qu*ng Nam.    

2. PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2222u su su su skkkk d d d dXXXXngngngng    
- K!t qu* "i#u tra c(a "# tài “Nghiên c>u >ng 

dXng, c*i ti!n máy thu l�Ri th(y lYc cho tàu l�Ri rê 
t�ng "áy . Qu*ng Nam” — Vi2n Nghiên c>u H*i s*n. 

- K!t qu* nghiên c>u c(a các "# tài/dY án v# 
ngh# l�Ri rê t�ng "áy . Qu*ng Nam. 

2.2. �2.2. �2.2. �2.2. �SSSSi t�i t�i t�i t�''''ng và ph�Tng pháp nghiên cng và ph�Tng pháp nghiên cng và ph�Tng pháp nghiên cng và ph�Tng pháp nghiên c>>>>uuuu    
2.2.1. �Si t�'ng và phPm vi nghiên c>u 
- �Si t�'ng nghiên c>u: "Ii tàu l�Ri rê t�ng "áy . 

Qu*ng Nam. 
- PhPm vi nghiên c>u: huy2n Núi Thành, Duy 

Xuyên và thành phS HIi An. 
2.2.2. Ph�Tng pháp thu th,p sS li2u 
a/ �i#u tra th> cWp 
�i#u tra th> cWp "�'c ti!n hành thông qua các 

cT quan qu*n lý ngh# cá tPi Qu*ng Nam. SS li2u "i#u 
tra th> cWp g%m: sS li2u v# sS l�'ng và cT cWu "Ii tàu 
theo ngh#, theo công suWt; s*n l�'ng khai thác, mùa 
vX khai thác ... c(a các "Ii tàu ngh# l�Ri rê t�ng "áy.  

b/ �i#u tra sT cWp   
��'c ti!n hành thông qua phong vWn trYc ti!p 

ng� dân làm ngh# l�Ri rê t�ng "áy theo mpu in s¡n. 
SS li2u phong vWn g%m: tàu thuy#n, hoPt "Ing khai 
thác, hi2u qu* kinh t!…, 

�i trYc ti!p trên tàu làm ngh# l�Ri rê t�ng "áy . 
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Qu*ng Nam "/ thu th,p sS li2u v# hoPt "Ing ngh# 
khai thác, quy trình k� thu,t khai thác phXc vX quá 
trình khai thác.  

2.2.3. Ph�Tng Pháp xk lý sS li2u 
- N�ng suWt khai thác trung bình:    

 CPUEtb    = = = = 
n

CPUE
n

t

t∑
= 1                     

     
Trong "ó: CPUEt:  N�ng suWt khai thác trung 

bình theo ngày c(a chuy!n bi/n t  
        n: sS mpu phong vWn  
- Doanh l'i (DL, %): �ánh giá hi2u qu* s*n xuWt 

(DL1, DL2, DL3; %) 

C

LN
=DL 1

           
V

LN
=DL 2

   

 
DT

LN
=DL 3

 

Trong "ó: LN: L'i nhu,n thu "�'c 
C: Chi phí s*n xuWt (khWu hao, cS "�nh và bi!n 

"Zi) 
V: VSn "�u t� (tàu thuy#n, ng� cX và thi!t b�) 
DT: TZng doanh thu 
3. K�T QU� NGHIÊN C�U 
3.1. Hi3.1. Hi3.1. Hi3.1. Hi2222n trn trn trn trPPPPng cT cng cT cng cT cng cT cWWWWu nghu nghu nghu ngh####    
Trong nhang n�m g�n "ây Qu*ng Nam có ch( 

tr�Tng "óng mRi và c*i ti!n, nâng cWp công suWt tàu 
vRi kích th�Rc lRn hTn vRi mXc "ích tham gia "ánh 
bOt xa b�, nâng cao hi2u qu* s*n xuWt, t�ng thu nh,p 
và cOt gi*m sS l�'ng tàu công suWt nho "/ b*o v2 và 
phát tri/n ngu%n l'i h*i s*n. SS tàu khai thác h*i s*n 
xa b� "ã có xu h�Rng t�ng nhanh, tính "!n cuSi n�m 
2016 tZng sS tàu thuy#n khai thác h*i s*n trên toàn 
t�nh là 4.289 chi!c. Trong "ó, ngh# l�Ri rê có sS 
l�'ng nhi#u nhWt, chi!m kho*ng 44,3%, ti!p "!n là 
ngh# câu (chi!m kho*ng 14,4%), thWp nhWt là ngh# 
pha xúc, ngh# mành và chXp mYc (chi!m kho*ng 
0,1% - 2,6%), ngh# l�Ri kéo có tZng sS 326 chi!c, 

chi!m kho*ng 7,6% cT cWu tàu thuy#n c(a toàn t�nh.  
Chi ti!t cT cWu ngh# toàn t�nh "�'c th/ hi2n . 

hình 1. 

 
Hình 1: CHình 1: CHình 1: CHình 1: CT cT cT cT cWWWWu "u "u "u "IIIIi tàu khai thác i tàu khai thác i tàu khai thác i tàu khai thác .... Qu Qu Qu Qu****ng Namng Namng Namng Nam    

3.2. Hi3.2. Hi3.2. Hi3.2. Hi2222n trn trn trn trPPPPng nghng nghng nghng ngh#### l� l� l� l�RRRRi rê ti rê ti rê ti rê t����ng "áyng "áyng "áyng "áy    
3.2.1. CT cWu "Ii tàu l�Ri rê t�ng "áy . Qu*ng 

Nam 
 Ngh# l�Ri rê t�ng "áy . Qu*ng Nam t�Tng 

"Si phát tri/n, theo thSng kê "!n cuSi n�m 2016 c* 
t�nh có kho*ng 1.344 chi!c. Tuy nhiên, sS l�'ng tàu 
có công suWt lRn hTn 20 cv ch� chi!m t� l2 nho trong 
tZng sS cT cWu "Ii tàu l�Ri rê c(a toàn t�nh. Chi ti!t 
cT cWu "Ii tàu l�Ri rê t�ng "áy lRn hTn 20 cv "�'c th/ 
hi2n . hình 2. 

    
Hình 2: CHình 2: CHình 2: CHình 2: CT cT cT cT cWWWWu "u "u "u "IIIIi tàu l�i tàu l�i tàu l�i tàu l�RRRRi rê ti rê ti rê ti rê t����ng "áy lng "áy lng "áy lng "áy lRRRRn hTn n hTn n hTn n hTn 

20 cv20 cv20 cv20 cv    
3.2.2. Tàu thuy#n 
Các thông sS cT b*n v# kích th�Rc tàu thuy#n 

ngh# l�Ri rê t�ng "áy theo các nhóm công suWt . 
Qu*ng Nam "�'c th/ hi2n trong b*ng 1.

BBBB****ng ng ng ng 1111: Kích th�: Kích th�: Kích th�: Kích th�RRRRc tàu thuyc tàu thuyc tàu thuyc tàu thuy####n nghn nghn nghn ngh#### l� l� l� l�RRRRi rê ti rê ti rê ti rê t����ng "áyng "áyng "áyng "áy    .... Qu Qu Qu Qu****ng Namng Namng Namng Nam    
Kích th�Kích th�Kích th�Kích th�RRRRc trung bình cc trung bình cc trung bình cc trung bình c((((a va va va voooo tàu (m) tàu (m) tàu (m) tàu (m)    TTTTTTTT    Nhóm công suNhóm công suNhóm công suNhóm công suWWWWt (cv)t (cv)t (cv)t (cv)    

LLLLmaxmaxmaxmax    BBBBmaxmaxmaxmax    DDDDmaxmaxmaxmax    
1 <50 14,2 3,8 1,3 
2 50- <90 14,8 3,9 1,4 
3 90- <250 16,4 4,3 1,7 
4 250- <400 16,4 4,4 1,7 
5 ≥ 400 16,8 4,6 1,9 
K!t qu* "i#u tra ngh# l�Ri rê t�ng "áy . Qu*ng 

Nam cho thWy, "Si vRi tàu công suWt d�Ri 50 cv 
th��ng hoPt "Ing ven b�, th�i gian khai thác trong 

ngày. Kh* n�ng ch�u "Yng sóng gió c(a nhóm tàu 
này kho*ng cWp 4 - ÷5. �Si vRi nhóm tàu công suWt tM 
50 cv tr. lên thì tàu thuy#n có k!t cWu vang chOc, th�i 
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gian khai thác 3 - ÷10 ngày, kh* n�ng ch�u "Yng sóng 
gió c(a nhóm tàu này tM cWp 5 - ÷7. 

�Ing cT chính c(a tàu ngh# l�Ri rê t�ng "áy là 
máy th(y hoic máy bI c*i hoán "ã qua sk dXng, chWt 
l�'ng còn lPi ch� kho*ng 70% -÷ 80% so vRi máy mRi. 
Nhang máy này th��ng có hi2u là: Misubishi Volvo, 
Isuzu, Yanmar. �ic bi2t, 100% các tàu công suWt nho 
hTn 20 cv lOp máy do Trung QuSc s*n xuWt. 

Máy phX ch( y!u dùng "/ phát "i2n chi!u sáng 
sk dXng khai thác vào ban "êm và trong sinh hoPt. 
Qua "i#u tra, kh*o sát thì ng� dân sk dXng máy "ã 
qua sk dXng có công suWt 15 -÷ 20 cv.  

3.2.3. Trang thi!t b� khai thác 
+ Máy "i2n hàng h*i:  
Nhóm tàu có công suWt nho hTn 50 cv th��ng

ch� trang b� máy "àm ngOn loPi 1 b�ng hoic "i2n 
thoPi di "Ing. Các tàu công suWt lRn th��ng trang b� 
khá "�y "( các trang thi!t b� hàng h*i c�n thi!t nh�: 
máy "àm ngOn, máy "àm dài, máy "�nh v�, la bàn,...  

+ Trang thi!t b� khai thác:  
Các tàu công suWt  <50 cv th��ng không trang b� 

"�y "( các trang thi!t b� khai thác. Các tàu công suWt 
lRn "�'c trang b� các thi!t b� khai thác c�n thi!t nh�: 
t�i thu neo, máy thu ng� cX.  

3.2.4. Ng� cX khai thác  
L�Ri rê t�ng "áy sk dXng là loPi l�Ri c�Rc (PA 

mono), thông sS k� thu,t c(a các cheo l�Ri trong 
mIt vàng là giSng nhau. Các thông sS cT b*n c(a 
vàng l�Ri trong ngh# l�Ri rê t�ng "áy "�'c th/ hi2n . 
b*ng 2. 

BBBB****ng ng ng ng 2222: : : : Thông sThông sThông sThông sSSSS cT b cT b cT b cT b****n cn cn cn c((((a vàng l�a vàng l�a vàng l�a vàng l�RRRRi rê ti rê ti rê ti rê t����ng "áyng "áyng "áyng "áy    .... Qu Qu Qu Qu****ng Namng Namng Namng Nam    

TTTTTTTT    
Nhóm công Nhóm công Nhóm công Nhóm công 

susususuWWWWtttt    
ChiChiChiChi####u dài rút gu dài rút gu dài rút gu dài rút gKKKKn (m)n (m)n (m)n (m)    ChiChiChiChi####u cao rút gu cao rút gu cao rút gu cao rút gKKKKn (m)n (m)n (m)n (m)    

Kích th�Kích th�Kích th�Kích th�RRRRc mc mc mc mOOOOt l�t l�t l�t l�RRRRi i i i 
(mm)(mm)(mm)(mm)    

1111    <50 1.500÷ - 2.250 1,5 -÷ 3,0 60 -÷ 300 
2222    50- <90 2.500 -÷ 4.000 3,6 -÷ 4,5 60 -÷ 300 
3333    90- <250 5.700 -÷ 7.200 3,6 ÷- 4,5 70 -÷ 300 
4444    250- <400 7.200 -÷ 8.400 3,6 -÷ 4,5 70 -÷ 300 
    ≥ 400 8.400 -÷ 10.040 3,6 ÷- 4,5 70 ÷- 300 

K!t qu* "i#u tra cho thWy, thông sS kích th�Rc 
mOt l�Ri . các nhóm công suWt ngh# l�Ri rê t�ng "áy 
. Qu*ng Nam là khá giSng nhau. LRp l�Ri trong có 
kích th�Rc 60 - ÷70 mm, lRp ngoài là 300 mm. �i/m 
khác bi2t lRn nhWt . "ây là sS l�'ng cheo l�Ri mà ng� 
dân trang b�. 

3.3. Hi3.3. Hi3.3. Hi3.3. Hi2222u quu quu quu qu**** s s s s****n xun xun xun xuWWWWt nght nght nght ngh#### l� l� l� l�RRRRi rê ti rê ti rê ti rê t����ng "áyng "áyng "áyng "áy    
3.3.1. N�ng suWt khai thác 
N�ng suWt khai thác trung bình c(a "Ii tàu d�Ri 

50 cv "Pt 149,2 kg/ngày/tàu; 50- <90 cv "Pt 168,2 
kg/ngày/tàu; 90- <250 cv "Pt 182,5 kg/ngày/tàu; 250-
<400 cv "Pt 184,7 kg/ngày/tàu và ≥ 400 cv "Pt 201,5 
kg/ngày/tàu. 

N�ng suWt khai thác có xu h�Rng t� l2 thu,n vRi 
nhóm công suWt, tàu công suWt càng cao thì n�ng 
suWt khai thác càng lRn. K!t qu* phân tích ph�Tng 
sai cho thWy n�ng suWt khai thác có sY sai khác giaa 
các nhóm công suWt (F>Fcrit). N�ng suWt khai thác 
c(a các tàu ngh# l�Ri rê t�ng "áy t�ng theo nhóm 
công suWt. Tuy nhiên, sS các tàu có công suWt lRn thì 
sS l�'ng cheo l�Ri nhi#u hTn, ng� tr��ng khai thác 
c(a các tàu nhóm công suWt lRn xa b� và "I sâu lRn 
hTn, "Si t�'ng khai thác không giSng nhau nên sY 
khác bi2t này ch�a th/ hi2n "�'c hi2u qu* khai thác 
c(a "Ii tàu nào là cao hTn. 

 
Hình 3: NHình 3: NHình 3: NHình 3: N�ng su�ng su�ng su�ng suWt khai thác theo nhóm công suWt tàuWt khai thác theo nhóm công suWt tàuWt khai thác theo nhóm công suWt tàuWt khai thác theo nhóm công suWt tàu    

3.3.2. L'i nhu,n chuy!n bi/n 
Hi2u qu* kinh t! chuy!n bi/n c(a "Ii tàu l�Ri rê 

t�ng "áy . Qu*ng Nam "�'c hPch toán theo t� l2 nh� 
nhau: lWy tZng doanh thu khi trM chi phí bi!n "Zi 
chuy!n bi/n (ch�a bao g%m ti#n l�Tng), sau "ó trích 
lPi 10% tZng thu nh,p "/ khWu hao ng� cX, l'i nhu,n 
ròng còn lPi ch( tàu h�.ng 33%; các ch( ng� cX 
h�.ng 33,5%; còn lPi là ti#n l�Tng lao "Ing: 33,5%. 

L'i nhu,n ròng chuy!n bi/n trung bình "Pt 58,86 
÷ 75,19 tri2u "%ng tàu/chuy!n. L'i nhu,n này có xu 
h�Rng t� l2 thu,n vRi nhóm công suWt, công suWt 
càng lRn thì cho l'i nhu,n càng cao.  

Ti#n l�Tng trung bình c(a 01 lao "Ing (ch�a 
tính ph�n h�.ng c(a cZ ph�n ng� cX) trong 01 
chuy!n bi/n "Pt 1,97 - 2,52 tri2u "%ng/chuy!n tùy 
theo nhóm công suWt. Thông th��ng mUi tháng ngh# 
l�Ri rê t�ng "áy . Qu*ng Nam khai thác 2 chuy!n 



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 149 

bi/n (trung bình 7÷ - 10 ngày/chuy!n bi/n), trong mIt 
n�m "ánh bOt "�'c kho*ng 20 chuy!n bi/n. Nh� v,y, 
thu nh,p bình quân mUi lao "Ing "Si vRi tàu có công 
suWt 20- <50 cv kho*ng 39,4 tri2u "%ng/n�m, "Ii tàu 
50- <90 cv kho*ng 41,6 tri2u "%ng/n�m, "Ii tàu 90-
<250 cv kho*ng 46,6 tri2u "%ng/n�m, "Ii tàu 250-
<400 cv kho*ng 50 tri2u "%ng/n�m và tàu có công 

suWt trên 400cv kho*ng 50,4 tri2u "%ng/n�m. Ngoài 
ra, h�u h!t các lao "Ing tham gia khai thác trên tàu 
l�Ri rê t�ng "áy . Qu*ng Nam "#u có cZ ph�n l�Ri 
nên thu nh,p bình quân hàng n�m mUi lao "Ing t�ng 
g�n gWp "ôi so vRi ti#n công lao "Ing "�'c h�.ng 
(kho*ng 78 -÷ 100 tri2u "%ng).  

BBBB*ng 3: Doanh thu, chi phí, thu nh,p và l'i nhu,n *ng 3: Doanh thu, chi phí, thu nh,p và l'i nhu,n *ng 3: Doanh thu, chi phí, thu nh,p và l'i nhu,n *ng 3: Doanh thu, chi phí, thu nh,p và l'i nhu,n trung bình ctrung bình ctrung bình ctrung bình c(a "Ii(a "Ii(a "Ii(a "Ii tàu  tàu  tàu  tàu l�l�l�l�Ri Ri Ri Ri rê trê trê trê t�ng "áy�ng "áy�ng "áy�ng "áy    
Chi phí (Tr."/tàu/chuyChi phí (Tr."/tàu/chuyChi phí (Tr."/tàu/chuyChi phí (Tr."/tàu/chuy!n)!n)!n)!n) 

Công suCông suCông suCông suWt Wt Wt Wt     
(cv)(cv)(cv)(cv) 

Doanh thuDoanh thuDoanh thuDoanh thu    
(Tr."/tàu/Chuy(Tr."/tàu/Chuy(Tr."/tàu/Chuy(Tr."/tàu/Chuy!n)!n)!n)!n) BiBiBiBi!n!n!n!n    

""""ZiZiZiZi 
KhKhKhKhWu hao Wu hao Wu hao Wu hao 

ng� cng� cng� cng� cXXXX    
TTTTZngZngZngZng    

LLLL'i nhu,n 'i nhu,n 'i nhu,n 'i nhu,n ròng ròng ròng ròng 
(Tr."/tàu/Chuy(Tr."/tàu/Chuy(Tr."/tàu/Chuy(Tr."/tàu/Chuy!n)!n)!n)!n) 

<50 78,35 12,95 6,54 19,49 58,86 
50- <90 82,01 12,95 6,91 19,86 62,15 
90- <250 91,01 13,65 7,74 21,39 69,62 
250- <400 97,37 14,42 8,30 22,72 74,66 
≥ 400 97,65 14,11 8,35 22,46 75,19 

3.3.3. Doanh l'i c(a các "Ii tàu 
Vi2c xác "�nh doanh l'i nh`m "ánh giá hi2u qu* 

s*n xuWt c(a các tàu ngh# rê t�ng "áy . Qu*ng Nam.  
Chi ti!t doanh l'i c(a "Ii tàu "�'c th/ hi2n . hình 4. 
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Hình 4: Doanh lHình 4: Doanh lHình 4: Doanh lHình 4: Doanh l'i c(a các "Ii tàu ngh# rê t�ng "áy'i c(a các "Ii tàu ngh# rê t�ng "áy'i c(a các "Ii tàu ngh# rê t�ng "áy'i c(a các "Ii tàu ngh# rê t�ng "áy    

Doanh l'i theo chi phí c(a ngh# l�Ri rê t�ng "áy 
trung bình là 50,8% và xu h�Rng t�ng gi*m giaa các 
nhóm công suWt không rõ ràng; nhóm tàu công suWt 
<50 cv có doanh l'i theo chi phí s*n xuWt cao nhWt, 
ti!p "!n là nhóm tàu công suWt 50 - <90 cv và thWp 
nhWt là nhóm tàu công suWt 90- <250 cv. Doanh l'i 
theo chi phí c(a ngh# l�Ri rê t�ng "áy . Qu*ng Nam 
cao hTn so vRi các ngh# khác . khu vYc mi#n Trung 
[3]. 

Doanh l'i theo vSn "�u t� trung bình là 44,0%, 
"ây là m>c cao và csng có xu h�Rng t�ng gi*m giaa 
các nhóm công suWt không rõ ràng. Nhìn chung, 
doanh l'i theo vSn "�u t� c(a ngh# rê t�ng "áy . 
Qu*ng Nam cao hTn so vRi các ngh# khác . khu vYc 
mi#n Trung. Tuy nhiên, "ây là nghiên c>u "�'c thYc 
hi2n trong mIt th�i gian ngOn, vì v,y "/ có th/ "ánh 
giá "�'c mIt cách chính xác hTn c�n ph*i ti!n hành 
nghiên c>u trong th�i gian dài [3]. 

Doanh l'i theo doanh thu trung bình c(a "Ii tàu 
l�Ri rê t�ng "áy là 24,4%, ch� sS này không có xu 
h�Rng t�ng gi*m rõ ràng giaa các nhóm công suWt.  

4. K�T LU N VÀ �, XU+T 

4.1. K4.1. K4.1. K4.1. K!!!!t lut lut lut lu,,,,nnnn    

- Chi#u dài vo tàu c(a ngh# l�Ri rê t�ng "áy . 
Qu*ng Nam theo các nhóm công suWt <50 cv, 50- <90 
cv, 90- <250 cv, 250- <400,cv và ≥ 400,cv t�Tng >ng 
l�n l�'t là 14,2m, 14,8m, 16,4m, 16,4m và 16,8m.  

- Chi#u dài trung bình c(a vàng l�Ri theo các 
nhóm công suWt <50 cv, 50- <90 cv, 90- <250 cv, 250-
<400 cv và ≥ 400 cv t�Tng >ng là 1.875 m, 3.250 m, 
6.450 m, 7.800 m và 9.400m. 

- N�ng suWt khai thác trung bình c(a "Ii tàu d�Ri 
50 cv "Pt 149,2 kg/ngày/tàu; 50- <90 cv "Pt 168,2 
kg/ngày/tàu; 90- <250 cv "Pt 182,5 kg/ngày/tàu; 250-
<400 cv "Pt 184,7 kg/ngày/tàu và ≥ 400 cv "Pt 201,5 
kg/ngày/tàu. 

- L'i nhu,n trung bình c(a tàu ngh# l�Ri rê t�ng 
"áy theo các nhóm công suWt <50 cv, 50- <90 cv, 90-
<250 cv, 250- <400 cv và ≥ 400 cv t�Tng >ng là 58,86 
tr."/tàu/chuy!n, 62,1 5tr."/tàu/chuy!n, 69,62 
tr."/tàu/chuy!n, 74,66 tr."/tàu/chuy!n và 75,19 
tr."/tàu/chuy!n. 

- Doanh l'i theo chi phí c(a các "Ii tàu ngh# l�Ri 
rê t�ng "áy . Qu*ng Nam theo các nhóm công suWt 
<50 cv, 50- <90 cv, 90- <250 cv, 250- <400 cv và ≥ 400 
cv l�n l�'c là 65,2%, 54,2%, 42,5%, 45,4%, 46,7% và xu 
h�Rng t�ng gi*m giaa các nhóm công suWt không rõ 
ràng. 
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4.2. �4.2. �4.2. �4.2. �#### xu xu xu xuWWWWtttt    

- Nghiên c>u >ng dXng máy thu l�Ri th(y lYc vào 
khai thác "/ gi*m bRt s>c lao "Ing th(y th( và th�i 
gian thu l�Ri. 

- �ng dXng h�m b*o qu*n b`ng v,t li2u PU cho 
ngh# l�Ri rê t�ng "áy công suWt trên 90 cv khai thác 
dài ngày "/ nâng cao chWt l�'ng s*n phvm, t�ng hi2u 
qu* kinh t!. 
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ASSESSMENT THE EFFICIENCY OF BOTTOM GILLNET ACTIVITIES IN QUANG NAMASSESSMENT THE EFFICIENCY OF BOTTOM GILLNET ACTIVITIES IN QUANG NAMASSESSMENT THE EFFICIENCY OF BOTTOM GILLNET ACTIVITIES IN QUANG NAMASSESSMENT THE EFFICIENCY OF BOTTOM GILLNET ACTIVITIES IN QUANG NAM    

Pham Van Tuan, Phan �ang Liem, Pham Van Tuan, Phan �ang Liem, Pham Van Tuan, Phan �ang Liem, Pham Van Tuan, Phan �ang Liem, DDDDo Van Thanho Van Thanho Van Thanho Van Thanh    

SummarySummarySummarySummary    
The survey results of the bottom gillnets in Quang Nam show that: Fishing boats were made of wood and 
are built in the traditional pattern. Main engines were Misubishi Volvo, Isuzu, Yanmar. The bottom gill net 
using net material is polyamide (PA mono). The bottom gillnet used in practice has different parameters for 
mesh size, net height and mesh cover. The main exploiters of  bottom gillnet are fish, crab, cuttlefish, some 
species of shrimps, etc. The average productivity of bottom gillnet fishing vessels below 50 cv reaches 149.2 
kg/day/vessel; 50 - <90 cv reaching 168.2 kg/day/vessel; 90 - <250 cv, reaching 182.5 kg/day/vessel; 250 - 
<400 cv reaching 184.7 kg/day/vessel and ≥ 400 cv reaching 201.5 kg/day/vessel. The productivity of 
bottom gillnet fishing vessels increased with increasing of the group of vessel engine capacity. The ratio 
between profit and cost of bottom gillnet fishing is 50.8%, and the upward trend between the groups is not 
clear. Vessels with a capacity of <50 cv have the ratio of profir on cost being highest, followed by vessels with 
a capacity of 50 - <90cv and the lowest is the group of vessels with a capacity of 90- <250 cv. The ratio of profit 
on cost of bottom gillnet fishery in Quang Nam is higher than that of other fisheries in Central Vietnam. 
Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Gillnet, bottom, status, exploitation, economic efficiency. 
 
Ng�Ng�Ng�Ng��i ph*n bi2n: TS. Nguy�n Long�i ph*n bi2n: TS. Nguy�n Long�i ph*n bi2n: TS. Nguy�n Long�i ph*n bi2n: TS. Nguy�n Long    
Ngày nhNgày nhNgày nhNgày nh,n bài: 2/10/2017,n bài: 2/10/2017,n bài: 2/10/2017,n bài: 2/10/2017    
Ngày thông qua phNgày thông qua phNgày thông qua phNgày thông qua ph*n bi2n: 2/11/2017*n bi2n: 2/11/2017*n bi2n: 2/11/2017*n bi2n: 2/11/2017    
Ngày duyNgày duyNgày duyNgày duy2t "�ng: 9/11/20172t "�ng: 9/11/20172t "�ng: 9/11/20172t "�ng: 9/11/2017    

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 151 

�ÁNH GIÁ HI�U QU6 MÔ HÌNH Sq D1NG H� TH�NG 
T�I THGY L3C TRÊN TÀU L-.I CH1P KHAI THÁC XA B� 

����UUUU V�n Thành V�n Thành V�n Thành V�n Thành1111, Phan ��ng Liêm, Phan ��ng Liêm, Phan ��ng Liêm, Phan ��ng Liêm1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Mô hình sk dXng máy t�i th(y lYc "ã mang lPi hi2u qu* kinh t! cao hTn rõ r2t cho các tàu làm ngh# l�Ri chXp 
khai thác h*i s*n xa b�. Doanh thu trung bình chuy!n bi/n c(a tàu tham gia mô hình (sk dXng máy t�i th(y 
lYc) cao hTn các tàu "Si ch>ng (không sk dXng máy t�i th(y lYc) kho*ng 24,1 tri2u "%ng/chuy!n, trong khi 
"ó tZng chi phí lPi thWp hTn 5,5 tri2u "%ng/chuy!n, l'i nhu,n chuy!n bi/n cao hTn kho*ng 29,5 tri2u 
"%ng/chuy!n. T� suWt l'i nhu,n trên chi phí (DL1) và t� suWt l'i nhu,n trên doanh thu (DL2) c(a tàu tham 
gia mô hình là 65,6% và 165,7% cao hTn tàu "Si ch>ng (52,2% và 152,2%). Mô hình sk dXng máy t�i th(y lYc "ã 
gi*m "�'c 2 lao "Ing trên tàu, t�ng sS l�'ng mj l�Ri kho*ng 2-3 mj/"êm, ti!t ki2m "�'c gWp 2 l�n chi phí 
mua mRi dây gi#ng rút, gi*m s>c lao "Ing c(a th(y th( trên tàu và "*m b*o an toàn lao "Ing hTn khi hoPt 
"Ing trên bi/n so vRi các tàu không sk dXng. 
TTTTMMMM khóa khóa khóa khóa: Mô hình sk dXng máy t�i th(y lYc, ngh# l�Ri chXp, hi2u qu* kinh t!. 

 
1. M� ��U23232323    
Hi2n nay, ngh# l�Ri chXp khai thác h*i s*n "ang 

"�'c phát tri/n rWt nhanh c* v# sS l�'ng lpn quy mô 
tàu thuy#n và tr. thành lYc l�'ng s*n suWt ch( lYc . 
vùng bi/n xa b� n�Rc ta. Tuy nhiên, các trang thi!t b� 
khai thác trên "Ii tàu này vpn còn thô sT, lPc h,u, k� 
thu,t khai thác ch( y!u b`ng th( công, tSn nhi#u lao 
"Ing và s>c lYc. Vì v,y, vi2c cT giRi hóa, hi2n "Pi hóa 
nh`m t�ng hi2u qu* kinh t!, gi*m s>c lao "Ing, "*m 
b*o an toàn hTn khi hoPt "Ing trên bi/n là mIt trong 
nhang yêu c�u cWp bách hi2n nay c(a "Ii tàu này. 

DY án “Xây dYng mô hình cT giRi hóa ngh# l�Ri 
chXp cho các "Ii tàu khai thác h*i s*n xa b�” "�'c 
BI Nông nghi2p và Phát tri/n nông thôn giao cho 
Vi2n Nghiên c>u H*i s*n thYc hi2n trong 3 n�m tM 
2016 "!n 2018. Trong hai n�m "�u tiên thYc hi2n, DY 
án "ã xây dYng "�'c 14 mô hình sk dXng máy t�i 
th(y lYc cho ngh# l�Ri chXp . các "�a ph�Tng: 
Qu*ng Ninh, H*i Phòng, Thanh Hóa, Ngh2 An, 
Qu*ng Bình, Bình ��nh và Bình Thu,n. 

Bài vi!t này "ánh giá hi2u qu* c(a các mô hình 
sk dXng máy t�i th(y lYc trong ngh# l�Ri chXp khai 
thác h*i s*n xa b� thuIc dY án “Xây dYng mô hình cT 
giRi hóa ngh# l�Ri chXp cho các "Ii tàu khai thác h*i 
s*n xa b�”. 

2. TÀI LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2222u su su su skkkk d d d dXXXXngngngng    
SS li2u sk dXng trong bài bi!t này "�'c lWy tM 

ngu%n sS li2u c(a dY án “Xây dYng mô hình cT giRi 
hóa ngh# l�Ri chXp cho các "Ii tàu khai thác h*i s*n 
xa b�” do Vi2n Nghiên c>u H*i s*n thYc hi2n. 

SS li2u nghiên c>u c(a các tàu tham gia mô hình 

                                                 
1
Viện nghiên cứu Hải sản 

(tàu sk dXng máy t�i th(y lYc) "�'c thu th,p thông 
qua vi2c ký h'p "%ng vRi tMng tàu "/ thu th,p (sZ nh,t 
ký khai thác). Bên cPnh "ó, dY án csng thu sS li2u c(a 
62 tàu "Si ch>ng (tàu không sk dXng máy t�i th(y lYc) 
"/ so sánh, "ánh giá hi2u qu* c(a mô hình.  

Các sS li2u "�'c thu th,p . cùng th�i "i/m "ánh 
bOt, cùng ng� tr��ng khai thác và cùng nhóm công 
suWt trong th�i gian tM 07/2016 "!n 09/2017.    

2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c>>>>uuuu    
2.2.1. �Si t�'ng và phPm vi nghiên c>u 
- �Si t�'ng nghiên c>u: "Ii tàu làm ngh# l�Ri 

chXp có tZng công suWt máy tàu ≥400 cv khai thác h*i 
s*n . vùng bi/n Vi2t Nam: 

    + Tàu tham gia mô hình: 14 tàu có sk dXng 
máy t�i th(y lYc (tàu tham gia dY án n�m 2016 và 
2017). 

    + Tàu "Si ch>ng: 62 tàu không sk dXng máy 
t�i th(y lYc (có công suWt máy tàu, qui mô ng� cX 
t�Tng "�Tng vRi tàu tham gia mô hình và ch� sk dXng 
máy t�i ma sát). 

- PhPm vi nghiên c>u: 7 t�nh/thành: Qu*ng 
Ninh, H*i Phòng, Thanh Hóa, Ngh2 An, Qu*ng Bình, 
Bình ��nh và Bình Thu,n.  

2.2.2. Phân tích sS li2u 
SS li2u "i#u tra "�'c nh,p vào cT s. da li2u 

Excel "/ l�u tra và xk lý. Sk dXng ph�Tng pháp 
thSng kê "/ xk lý và loPi trM các sai sS cho da li2u 
thu th,p. 

               - N�ng suWt khai thác: 

∑
=

=
n

i

iCPUE
n

CPUE
1

1
 

Trong "ó: CPUE: N�ng suWt khai thác trung 
bình c(a "Ii tàu (kg/tàu/chuy!n).  



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 152 

iCPUE : N�ng suWt khai thác c(a tàu th> i 

(kg/chuy!n) 
i

i

i
F

C
CPUE =  

Ci: S*n l�'ng khai thác trong n�m c(a tàu th> i 
(kg). 

Fi: SS chuy!n khai thác trong n�m c(a tàu th> i 
(chuy!n). 

n: TZng sS tàu "�'c kh*o sát (tàu). 
- Các ch� sS kinh t! c(a "Ii tàu khai thác h*i s*n 

nh�:  
TZng doanh thu, tZng chi phí s*n xuWt (chi phí 

cS "�nh, chi phí bi!n "Zi, chi phí l�Tng) và l'i nhu,n 
ròng c(a tàu (Nguy�n Th� Kim Anh, 2006; Vs Duyên 
H*i, 2008). Theo "ó, các ch� sS "�'c xác "�nh cX th/ 
nh� sau: 

+ TZng doanh thu (DT): "�'c xác "�nh b`ng 
tZng giá tr� c(a tZng s*n l�'ng khai thác theo th�i giá 
tPi th�i "i/m bán theo mUi chuy!n bi/n. 

+ TZng chi phí (TC): "�'c tính b`ng tZng chi phí 
bi!n "Zi, chi phí cS "�nh và chi phí l�Tng c(a tàu: 

� Chi phí bi/n "Zi: là tZng các chi phí hoPt 
"Ing bao g%m chi phí nhiên li2u, n�Rc "á, thYc 
phvm, chi phí ska chaa nho, và chi phí khác (không 
bao g%m chi phí lao "Ing).  

� Chi phí cS "�nh: là tZng các chi phí v# khWu 
hao ph�Tng ti2n khai thác, lãi suWt vay vSn, b*o 
hi/m, thu! và chi phí ska chaa lRn. 

� Chi phí l�Tng: là tZng chi phí tr* l�Tng cho 
ng��i lao "Ing trên tàu. 

+ L'i nhu,n ròng (LN): "�'c xác "�nh b`ng tZng 
doanh thu trM "i tZng chi phí s*n xuWt (chi phí bi!n 
"Zi và chi phí cS "�nh). 

Cách xác "�nh các ch� sS kinh t! trên "�'c tóm 
tOt nh� sau: 

LN = DT — TC (tri2u "%ng) 
+ Doanh l'i (DL, %): 

  

  

Trong "ó:  LN: l'i nhu,n ròng;  
TC: tZng chi phí (chi phí bi!n "Zi, chi phí cS 

"�nh, chi phí l�Tng);  
 DT: tZng doanh thu 
3. K�T QU� NGHIÊN C�U 
3.1. C3.1. C3.1. C3.1. CWWWWu tu tu tu tPPPPo và nguyên lý hoo và nguyên lý hoo và nguyên lý hoo và nguyên lý hoPPPPt "t "t "t "IIIIng cng cng cng c((((a ha ha ha h2222    

ththththSSSSng tng tng tng t����i ti ti ti thhhh((((y ly ly ly lYYYYc trên tàu l�c trên tàu l�c trên tàu l�c trên tàu l�RRRRi chi chi chi chXXXXpppp    
Máy t�i thu dây "�'c truy#n "Ing b`ng h2 

thSng th(y lYc. Khi mô tT "i2n (1) hoPt "Ing thì bTm 

th(y lYc (2) s� "�a d�u th(y lYc tM két d�u th(y lYc 
(3) lên "Ing cT th(y lYc (5). �Ing cT th(y lYc s� 
bi!n th! n�ng c(a d�u th(y lYc thành cT n�ng và 
"�'c truy#n trYc ti!p "!n hIp sS (6) và trXc quay. 
D�u th(y lYc sau khi qua "Ing cT th(y lYc s� "i qua 
sinh hàn (4) "/ làm mát r%i h%i v# két ch>a (3). 

H2 thSng t�i th(y lYc "�'c gOn cS "�nh . phía 
tr�Rc msi tàu hoic ngay phía tr�Rc cabin tàu. 

 
 (1: mô tT "i2n; 2: bTm th(y lYc; 3: két d�u th(y lYc; 

4: sinh hàn; 5: "Ing cT th(y lYc; 6: hIp sS; 7: tang thu 
dây gi#ng rút; 8, 9, 10, 11: các tang thu dây ganh) 
Hình 1: CHình 1: CHình 1: CHình 1: CWWWWu tu tu tu tPPPPo co co co c((((a ha ha ha h2222 th th th thSSSSng tng tng tng t����i thi thi thi th((((y ly ly ly lYYYYc trên tàu c trên tàu c trên tàu c trên tàu 

l�l�l�l�RRRRi chi chi chi chXXXXpppp    
- Mô tT "i2n: công suWt tSi thi/u 25 kw; Model 

45M185A; tSc "I quay 960 -÷ 1.450 vòng/phút. 
- BTm th(y lYc: Ki/u bTm bánh r�ng; Model 

CBGJ3200 
- �Ing cT th(y lYc: LYc kéo tSi thi/u 5 tWn; motor 

gi*m tSc Model ZQC-500; van chia nhRt Model CSBF 
G32. 

- HIp sS: Ki/u mpu 500; t� sS truy#n: 1:21,5 
- Tang thu gi#ng rút và dây ganh: ch! tPo b`ng 

v,t li2u thép và inox 

 
1: tang thu dây gi#ng rút; 2: các tang thu dây ganh; 3: 
h2 thSng phanh và ly h'p; 4: "Ing cT th(y lYc và hIp 

sS 
Hình 2: Thông sHình 2: Thông sHình 2: Thông sHình 2: Thông sS cT b*n c(a h2 thSng S cT b*n c(a h2 thSng S cT b*n c(a h2 thSng S cT b*n c(a h2 thSng tang thu tang thu tang thu tang thu 

gigigigi#ng rút và dâ#ng rút và dâ#ng rút và dâ#ng rút và dây ganhy ganhy ganhy ganh    
3.2. CT c3.2. CT c3.2. CT c3.2. CT cWWWWu tàu thuyu tàu thuyu tàu thuyu tàu thuy####n khai thác hn khai thác hn khai thác hn khai thác h****i si si si s****n làm n làm n làm n làm 

nghnghnghngh#### l� l� l� l�RRRRi chi chi chi chXXXXp p p p     
Ngh# l�Ri chXp hi2n nay "ang "�'c phát tri/n 

rWt nhanh . các "�a ph�Tng, sS l�'ng tàu và tZng 
công suWt không ngMng t�ng lên. Theo thSng kê c(a 
TZng cXc Th(y s*n, "!n cuSi n�m 2016 c* n�Rc có 
kho*ng 3.301 tàu thuy#n khai thác h*i s*n làm ngh# 
l�Ri chXp. Trong "ó nhóm có tZng công suWt máy <90 
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cv là 692 chi!c (chi!m 20,9%), nhóm 90÷ - 250 cv là 529 
chi!c (chi!m 16,1%), nhóm 250÷ - 400 cv là 968 chi!c 
(chi!m 29,3%) và nhóm ≥ 400 cv là 1.112 chi!c 
(chi!m 33,7%). T,p trung chính . khu vYc v�nh BOc 
bI vRi 2.282 chi!c, chi!m kho*ng 69,1% tZng sS tàu 
làm ngh# l�Ri chXp c(a c* n�Rc. 

    
Hình 3: CHình 3: CHình 3: CHình 3: CT cT cT cT cWWWWu tàu thuyu tàu thuyu tàu thuyu tàu thuy####n khai thác hn khai thác hn khai thác hn khai thác h****i si si si s****n làm n làm n làm n làm 

nghnghnghngh#### l� l� l� l�RRRRi chi chi chi chXXXXp p p p .... n� n� n� n�RRRRc tac tac tac ta    
3.3. Hi3.3. Hi3.3. Hi3.3. Hi2222u quu quu quu qu**** kinh t kinh t kinh t kinh t!!!!    
Doanh thu trung bình chuy!n bi/n c(a các tàu 

tham gia mô hình cao nhWt là . Bình Thu,n, "Pt 535,1 
tri2u "%ng (±24,1); th> hai là . Qu*ng Ninh, "Pt 475,9 
tri2u "%ng (±27,8);  ti!p theo là Qu*ng Bình và Ngh2 
An, "Pt 412,7 tri2u "%ng (±32,4) và 387,5 tri2u "%ng 
(±21,0); mô hình . H*i Phòng "Pt 356,5 tri2u "%ng 
(±30,1), . Bình ��nh "Pt 325,8 tri2u "%ng (±18,6),  thWp 
nhWt là mô hình . Thanh Hóa ch� "Pt 202,0 tri2u "%ng 
(±7,3). Trong khi "ó doanh thu trung bình chuy!n bi/n 
c(a các tàu "Si ch>ng "Pt cao nhWt . Qu*ng Ninh vRi 
497,5 tri2u "%ng (±42,9); thWp nhWt là . Bình ��nh, ch� 
"Pt 303,0 tri2u "%ng (±33,3). Nh� v,y là doanh thu 
trung bình c(a các tàu tham gia mô hình cao hTn các 
tàu "Si ch>ng kho*ng 24,1 tri2u "%ng/chuy!n. 

 
Hình 4: Doanh thu chuyHình 4: Doanh thu chuyHình 4: Doanh thu chuyHình 4: Doanh thu chuy!!!!n bin bin bin bi////n cn cn cn c((((a các tàu tham gia a các tàu tham gia a các tàu tham gia a các tàu tham gia 

mô hìnhmô hìnhmô hìnhmô hình và tàu " và tàu " và tàu " và tàu "SSSSi chi chi chi ch>>>>ngngngng    
TZng chi phí trung bình trong 1 chuy!n bi/n c(a 

các tàu tham gia mô hình là 241,5 tri2u "%ng (±14,9), 
c(a các tàu "Si ch>ng là 247,0 tri2u "%ng (±18,2). 
Trong sS các loPi chi phí chuy!n bi/n thì chi phí bi!n 
"Zi chi!m t� l2 "áng k/, chi!m kho*ng 54,3% "!n 
66,4%  tZng chi phí khai thác cho mIt chuy!n bi/n. 
Vi2c hPch toán chi phí l�Tng c(a các tàu . các "�a 
ph�Tng có sY khác nhau: có tàu thì �n chia theo t� l2 
4/6 hoic 5/5 (ch( tàu h�.ng 5 hoic 6 ph�n, th(y th( 
h�.ng 4 hoic 5 ph�n), có tàu thì tr* l�Tng cS "�nh 

theo tháng cho th(y th(.  

 
Hình 5: THình 5: THình 5: THình 5: TZZZZng chi phí chuyng chi phí chuyng chi phí chuyng chi phí chuy!!!!n bin bin bin bi////n cn cn cn c((((a các tàu tham gia a các tàu tham gia a các tàu tham gia a các tàu tham gia 

mô hình và tàu mô hình và tàu mô hình và tàu mô hình và tàu """"SSSSi chi chi chi ch>>>>ngngngng    
L'i nhu,n ròng trung bình c(a các tàu tham gia 

mô hình là 158,5 tri2u "%ng (±13,4), trong "ó "Pt cao 
nhWt là mô hình . Bình Thu,n vRi 222,1 tri2u 
"%ng/chuy!n (±12,1), th> hai là mô hình . Qu*ng Ninh 
vRi 220,1 tri2u "%ng/chuy!n (±16,4), thWp nhWt là mô 
hình . Bình ��nh ch� "Pt 95,6 tri2u "%ng/chuy!n 
(±7,4). Trong khi "ó, l'i nhu,n ròng trung bình c(a các 
tàu "Si ch>ng "Pt 129,0 tri2u "%ng/chuy!n (±19,1); cao 
nhWt là . Qu*ng Bình, "Pt 182,5 tri2u "%ng/chuy!n 
(±26,8); thWp nhWt là . Bình ��nh, ch� "Pt 78,5 tri2u 
"%ng/chuy!n (±21,2). 

So sánh giaa các tàu tham gia mô hình và tàu "Si 
ch>ng, l'i nhu,n ròng trung bình trong chuy!n bi/n 
c(a các tàu sk dXng máy t�i th(y lYc cao hTn kho*ng 
29,5 tri2u "%ng/chuy!n bi/n so vRi các tàu không sk 
dXng máy t�i th(y lYc. N!u tính bình quân mUi tàu 
hoPt "Ing 10 chuy!n bi/n/n�m thì trong mIt n�m l'i 
nhu,n c(a tàu tham gia mô hình s� cao hTn kho*ng 
295 tri2u "%ng. Hi2n nay, vRi giá th� tr��ng cho 01 h2 
thSng t�i th(y lYc vào kho*ng 300 tri2u thì sau mIt 
n�m khai thác các tàu lOp máy t�i th(y lYc s� hoàn 
"�'c toàn bI vSn "�u t� cho h2 thSng này.  

 
Hình 6: LHình 6: LHình 6: LHình 6: L''''i nhui nhui nhui nhu,,,,n ròng chuyn ròng chuyn ròng chuyn ròng chuy!!!!n bin bin bin bi////n cn cn cn c((((a các tàu tham a các tàu tham a các tàu tham a các tàu tham 

gia mô gia mô gia mô gia mô hình và tàu hình và tàu hình và tàu hình và tàu """"SSSSi chi chi chi ch>>>>ngngngng    
T� suWt l'i nhu,n trên tZng chi phí (DL1) ph*n 

ánh c> mIt "%ng chi phí bo ra thì thu "�'c bao nhiêu 
"%ng l'i nhu,n, ch� tiêu này càng lRn ch>ng to vRi 
mIt m>c chi phí thWp csng cho phép mang lPi l'i 
nhu,n cao cho hoPt "Ing s*n xuWt. K!t qu* phân tích 
cho thWy t� sS DL1 trung bình c(a các tàu tham gia 
mô hình máy t�i th(y lYc cao hTn các tàu "Si ch>ng 
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13,4%. �i#u này cho thWy vRi cùng mIt m>c chi phí, 
các tàu trong mô hình mang lPi l'i nhu,n cao các tàu 
"Si ch>ng. 

T� suWt l'i nhu,n trên doanh thu (DL2) ph*n ánh 
k!t qu* hoPt "Ing s*n xuWt c(a các tàu, t� suWt này 
cho thWy c> mIt "%ng doanh thu thì s� mang lPi bao 
nhiêu "%ng l'i nhu,n, n!u t� suWt này càng cao thì 

ch>ng to hoPt "Ing s*n xuWt c(a tàu "Pt hi2u qu* tSt. 
So sánh t� suWt DL2 c(a các tàu tham gia mô hình và 
các tàu "Si ch>ng cho thWy, các tàu sk dXng máy t�i 
th(y lYc có t� suWt cao hTn các tàu "Si ch>ng kho*ng 
13,5%. �i#u này có nghda là hi2u qu* hoPt "Ing c(a 
các tàu trong mô hình cao hTn các tàu "Si ch>ng. SS 
li2u chi ti!t "�'c th/ hi2n trong b*ng 1: 

BBBB*ng 1: Doanh l'i c(a các tàu tham gia mô h*ng 1: Doanh l'i c(a các tàu tham gia mô h*ng 1: Doanh l'i c(a các tàu tham gia mô h*ng 1: Doanh l'i c(a các tàu tham gia mô hình và tàu ình và tàu ình và tàu ình và tàu """"Si ch>ngSi ch>ngSi ch>ngSi ch>ng    
DLDLDLDL1111 (%) (%) (%) (%)    DLDLDLDL2222 (%) (%) (%) (%)    

TTTTTTTT    �����a ph�Tng�a ph�Tng�a ph�Tng�a ph�Tng    Tàu trongTàu trongTàu trongTàu trong    
mô hìnhmô hìnhmô hìnhmô hình    

Tàu "Tàu "Tàu "Tàu "SiSiSiSi    
chchchch>ng>ng>ng>ng    

Tàu trongTàu trongTàu trongTàu trong    
mô hìnhmô hìnhmô hìnhmô hình    

Tàu "Tàu "Tàu "Tàu "SiSiSiSi    
chchchch>ng>ng>ng>ng    

1 Qu*ng Ninh 86,0 55,6 186,0 155,6 
2 H*i Phòng 57,8 40,8 157,9 140,8 
3 Thanh Hóa 52,1 66,2 152,1 166,2 
4 Ngh2 An 53,2 50,8 153,2 150,8 
5 Qu*ng Bình 95,6 83,9 195,6 183,9 
6 Bình ��nh 41,5 35,0 141,5 135,0 
7 Bình Thu,n 71,0 38,6 171,0 138,6 

Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    65,665,665,665,6    52,252,252,252,2    165,7165,7165,7165,7    152,2152,2152,2152,2    
3.4. Ch3.4. Ch3.4. Ch3.4. Ch���� tiêu k tiêu k tiêu k tiêu k���� thu thu thu thu,,,,tttt    
DY án "�a ra 05 ch� tiêu v# mit k� thu,t "/ "ánh 

giá so sánh hi2u qu* c(a mô hình máy t�i th(y lYc: 1) 
SS l�'ng lao "Ing tham gia vào quá trình thu th* l�Ri 

trên tàu; 2) m>c "I hao mòn c(a dây gi#ng rút; 3) SS 
l�'ng mj l�Ri trong ngày; 4) s>c lao "Ing c(a th(y 
th(y trên tàu; 5) m>c "I an toàn lao "Ing trên bi/n. Chi 
ti!t so sánh các ch� tiêu "�'c th/ hi2n . b*ng 2. 

BBBB****ng 2: �ánh giá các chng 2: �ánh giá các chng 2: �ánh giá các chng 2: �ánh giá các ch���� tiêu  tiêu  tiêu  tiêu kkkk���� thu thu thu thu,,,,t git git git giaaaaa tàu tham gia mô hình và tàu a tàu tham gia mô hình và tàu a tàu tham gia mô hình và tàu a tàu tham gia mô hình và tàu """"SSSSi chi chi chi ch>>>>ngngngng    

TTTTTTTT    ChChChCh���� tiêu k tiêu k tiêu k tiêu k���� thu thu thu thu,,,,tttt    �Tn v�Tn v�Tn v�Tn v���� tính tính tính tính    
Tàu tham giaTàu tham giaTàu tham giaTàu tham gia    

mô hìnhmô hìnhmô hìnhmô hình    
Tàu "Tàu "Tàu "Tàu "SSSSi chi chi chi ch>>>>ngngngng    

1 
SS l�'ng lao "Ing tham gia vào quá trình 
thu th* l�Ri trên tàu 

Ng��i 6-8 8-10 

2 M>c "I hao mòn c(a dây gi#ng rút Tháng 6-7 2-3 
3 SS l�'ng mj l�Ri trong 1 "êm Mj/"êm 12 - 13 9 - 10 
4 S>c lao "Ing c(a th(y th(y trên tàu  Ít ning nhKc hTn Ning hKc hTn 
5 M>c "I an toàn lao "Ing trên bi/n  An toàn hTn Ít an toàn hTn 
SS l�'ng lao "Ing: quá trình thu th* l�Ri khi sk 

dXng t�i th(y lYc ch� c�n 1-2 lao "Ing "i#u khi/n máy 
t�i "/ ra l�Ri hoic thu dây gi#ng rút, các th(y th( khác 
ch� hU tr' x!p l�Ri. Trong khi "ó các tàu không sk dXng 
t�i th(y lYc (tàu "Si ch>ng) ph*i c�n ít nhWt 4 th(y th( 
"/ kéo dây ganh ra l�Ri hoic thu dây gi#ng rút, cIng 
thêm 4-6 ng��i khác "/ hU tr'. Nh� v,y, v# lao "Ing 
trên tàu tham gia mô hình "ã gi*m "�'c ít nhWt 2 ng��i, 
"ây là cT s. quan trKng "/ t�ng hi2u qu* s*n xuWt và 
thu nh,p cho lao "Ing trên tàu l�Ri chXp. 

M>c "I hao mòn dây gi#ng rút: theo thSng kê n!u 
sk dXng t�i th(y lYc thì kho*ng 6-7 tháng mRi thay 
dây gi#ng rút 1 l�n, trong khi "ó các tàu "Si ch>ng sk 
dXng t�i ma sát truy#n thSng kho*ng 2-3 tháng là 
ph*i thay. �i#u này giúp các tàu sk dXng máy t�i 
th(y lYc ti!t ki2m "�'c kho*ng gWp 2 l�n chi phí mua 
mRi dây gi#ng rút so vRi các tàu không sk dXng máy 

t�i th(y lYc. 
SS l�'ng mj l�Ri: tSc "I thu th* l�Ri c(a t�i th(y 

lYc (trung bình kho*ng 31 vòng/phút) nhanh hTn rWt 
nhi#u so vRi t�i ma sát truy#n thSng nên th�i gian thu 
th* l�Ri "�'c rút ngOn "i "áng k/, tM "ó t�ng sS mj l�Ri 
thêm kho*ng 2-3 mj l�Ri/"êm so vRi tàu "Si ch>ng. 

S>c lao "Ing c(a th(y th( trên tàu và m>c "I an 
toàn lao "Ing trên bi/n: khi sk dXng h2 thSng t�i th(y 
lYc thì tWt c* các thao tác thu th* l�Ri "#u sk dXng 
máy, "i#u này gi*m s>c lao "Ing c(a th(y th( và 
"*m b*o an toàn lao "Ing hTn. Trong khi "ó các tàu 
"Si ch>ng (không sk dXng máy t�i th(y lYc) thì công 
"oPn thu th* l�Ri "#u ph*i thYc hi2n b`ng s>c ng��i, 
nên trong "i#u ki2n th�i ti!t sóng gió lRn s� rWt nguy 
hi/m và mWt an toàn. 

3.5. Hi3.5. Hi3.5. Hi3.5. Hi2222u quu quu quu qu**** nhân r nhân r nhân r nhân rIIIIng mô hìnhng mô hìnhng mô hìnhng mô hình    
K!t qu* tri/n khai trong n�m 2016 và 2017 c(a 
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dY án là rWt kh* quan, tính lan toa rWt rIng và "em lPi 
hi2u qu* rõ r2t cho "Ii tàu l�Ri chXp . các "�a 
ph�Tng tri/n khai mô hình. K!t qu* "i#u tra, kh*o 
sát cho thWy hi2n nay mô hình "ang "�'c nhân rIng 
rWt nhanh và mPnh cho các "Ii tàu l�Ri chXp khai 
thác xa b�, "ic bi2t cho "Ii tàu "óng mRi theo Ngh� 
"�nh 67/2014/N�-CP. Sau khi dY án tri/n khai ng� 
dân . các "�a ph�Tng "ang chuy/n d�n tM sk dXng t�i 
t�ng ma sát sang t�i th(y lYc. 

BBBB****ng ng ng ng 3333: K: K: K: K!!!!t qut qut qut qu**** nhân r nhân r nhân r nhân rIIIIng cng cng cng c((((a mô hìnha mô hìnha mô hìnha mô hình    

TTTTTTTT    ��������a ph�Tnga ph�Tnga ph�Tnga ph�Tng    
SSSSSSSS mô hình d mô hình d mô hình d mô hình dYYYY án  án  án  án 

""""ã triã triã triã tri////n khai (2016 n khai (2016 n khai (2016 n khai (2016 
và 2017)và 2017)và 2017)và 2017)    

SSSSSSSS tàu l tàu l tàu l tàu lOOOOp tp tp tp t����i thi thi thi th((((y y y y 
llllYYYYcccc    ngoài dngoài dngoài dngoài dYYYY án  án  án  án 

hihihihi2222nnnn nay nay nay nay    
1 Qu*ng Ninh 2 30 
2 H*i Phòng 2 6 
3 Thanh Hóa 2 30 
4 Ngh2 An 2 10 
5 Qu*ng Bình 2 20 
6 Bình ��nh 2 5 
7 Bình Thu,n 2 40 

TTTTZZZZngngngng    14141414    141141141141    
ThSng kê . trên cho thWy kh* n�ng nhân rIng 

c(a dY án khi tri/n khai h2 thSng t�i th(y lYc này là 
rWt lRn. Tr�Rc khi dY án tri/n khai (n�m 2015), trên 
c* n�Rc ch� có kho*ng 6 tàu làm ngh# l�Ri chXp lOp 
t�i th(y lYc và sau kho*ng 2 n�m tri/n khai dY án, 
"!n nay c* n�Rc "ã có kho*ng 141 tàu ngoài mô hình 
mà ch( tàu "ã tY "�u t� kinh phí trang b� h2 thSng 
t�i th(y lYc. 

4. K�T LU N 
Các tàu tham gia mô hình (có sk dXng máy t�i 

th(y lYc) "ã cho hi2u qu* s*n xuWt cao hTn rõ r2t so 

vRi các tàu "Si ch>ng (không sk dXng máy t�i th(y lYc 
mà sk dXng máy t�i ma sát), "ã gi*m "�'c kho*ng 5,5 
tri2u "%ng/chuy!n chi phí chuy!n bi/n và t�ng l'i 
nhu,n thêm kho*ng 29,5 tri2u "%ng/chuy!n. 

Vi2c sk dXng máy t�i th(y lYc trong quá trình 
khai thác "ã giúp các tàu gi*m "�'c sS l�'ng lao 
"Ing, s>c lao "Ing c(a th(y th(, t�ng "�'c sS l�'ng 
mj l�Ri hoPt "Ing, "*m b*o an toàn hTn cho lao 
"Ing khi s*n xuWt trên bi/n, ti!t ki2m "�'c gWp 2 l�n 
chi phí mua mRi dây gi#ng rút so vRi vi2c sk dXng 
máy t�i ma sát. 

Kh* n�ng nhân rIng c(a mô hình là rWt lRn, "!n 
nay "ã có thêm 141 tàu ngoài mô hình lOp "it máy t�i 
th(y lYc. SS l�'ng này s� còn ti!p tXc t�ng lên naa. 
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Khoa hKc — Công ngh2 Th(y s*n. �Pi hKc Nha 
Trang, sS 3/2014, trang 144-148. 

3. Nguy�n Long, 1997. �ánh giá hi2n trPng công 
ngh2 khai thác h*i s*n xa b� . nhang vùng bi/n trKng 
"i/m. Báo cáo tZng k!t. Vi2n Nghiên c>u H*i s*n. 

4. Nguy�n Long, 2001. Báo cáo tZng k!t khai 
thác mYc "Pi d�Tng và mYc Sng . vùng bi/n xa b�. 
Vi2n Nghiên c>u H*i s*n 

5. TZng cXc Th(y s*n, 2016. ThSng kê sS l�'ng 
tàu thuy#n khai thác h*i s*n theo nhóm ngh# và 
công suWt n�m 2016. 

THE EFFECTTHE EFFECTTHE EFFECTTHE EFFECTIVENESS OF USING HYDRAULIC WINCH IN STICK HELD FALLING NET FISHERY IVENESS OF USING HYDRAULIC WINCH IN STICK HELD FALLING NET FISHERY IVENESS OF USING HYDRAULIC WINCH IN STICK HELD FALLING NET FISHERY IVENESS OF USING HYDRAULIC WINCH IN STICK HELD FALLING NET FISHERY 
OPERATING IN OFFSHOREOPERATING IN OFFSHOREOPERATING IN OFFSHOREOPERATING IN OFFSHORE    

Do Van Thanh, Phan Dang LiemDo Van Thanh, Phan Dang LiemDo Van Thanh, Phan Dang LiemDo Van Thanh, Phan Dang Liem    
SummarySummarySummarySummary    

The using hydraulic winch model has significantly higher econmic return for stick held falling net fishery 
operating in offshore. The average revenue of the vessels participating in the model (using hydraulic winch) 
was higher than the control vessels (without hydraulic winch) about 24.1 million VND/trip, while the total 
cost was less than 5.5 million VND/trip, the profit was higher than about 29.5 million VND per trip. The ratio 
of  profit on cost (DL1) and ratio of profit on revenue (DL2) of the vessels participating in the model was 
65.6% and 165.7% respectively, was higher than the control vessels (52.2% and 152.2% respectively). The using 
hydraulic machinery model has reduced the number of workers on vessel by two people, increasing the 
number of two to three catch hauls per night, saving twice the cost to buy main ropes, reduced crew labor on 
vessels and safer working in the sea compared to control vessels.  
Keywords: Keywords: Keywords: Keywords: The using hydraulic winch model, stick held falling net fishery, econmic return. 
Ng�Ng�Ng�Ng�����i phi phi phi ph****n bin bin bin bi2222n: TS. Nguyn: TS. Nguyn: TS. Nguyn: TS. Nguy����n Longn Longn Longn Long    
Ngày nhNgày nhNgày nhNgày nh,,,,n bài: 2/10/2017n bài: 2/10/2017n bài: 2/10/2017n bài: 2/10/2017    
Ngày thông qua phNgày thông qua phNgày thông qua phNgày thông qua ph****n bin bin bin bi2222n: 2/11/2017n: 2/11/2017n: 2/11/2017n: 2/11/2017    
Ngày duyNgày duyNgày duyNgày duy2222t "�ng: 9/11/2017t "�ng: 9/11/2017t "�ng: 9/11/2017t "�ng: 9/11/2017    
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NGHIÊN C'U THI+T K+ THI+T BB THOÁT CÁ CON D/NG 
T(M L-.I M:T VUÔNG CHO NGHK L-.I KÉO VEN B� 

VI�T NAM 
PhPhPhPhPPPPm V�n Tuym V�n Tuym V�n Tuym V�n Tuy////nnnn1111,,,, Nguy Nguy Nguy Nguy����n Phi Toànn Phi Toànn Phi Toànn Phi Toàn1111, Lê V�n Bôn, Lê V�n Bôn, Lê V�n Bôn, Lê V�n Bôn1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Tính toán thi!t k! và lOp ráp các tWm l�Ri mOt vuông tPi "Xt l�Ri kéo dYa vào lý thuy!t tính toán trong thi!t k! 
ng� cX và thYc ti�n s*n xuWt c(a ngh# l�Ri kéo ven b�. K!t qu* tính toán "ã "�a ra "�'c thông sS cT b*n c(a 
06 loPi tWm l�Ri mOt vuông cho "Ii tàu l�Ri kéo công suWt d�Ri 90 CV g%m 03 kích th�Rc mOt l�Ri vuông là a = 
15,0 mm vRi ch� l�Ri PE380D/3x4; a = 17,5 mm vRi ch� l�Ri PE380D/3x5 và a = 20,0 mm vRi ch� l�Ri 
PE380D/3x6 và 02 loPi kích th�Rc tWm l�Ri là (1,26 x 0,84) m, (1,86 x 0,84) m. Các loPi tWm l�Ri mOt vuông 
thoa mãn quy "�nh tPi Thông t� sS 02/2006 TT - BTS, lý thuy!t tính toán và k! thMa các k!t qu* nghiên c>u 
tr�Rc "ây. H2 sS lOp ráp c(a mOt l�Ri hình thoi vào tWm l�Ri mOt vuông theo chi#u ngang là 0,35 và theo chi#u 
dKc t�Tng >ng là 0,94. V� trí lOp ráp tWm l�Ri mOt vuông . ph�n l�ng c(a "Xt l�Ri và cách dây thOt "Xt 1,24 m. 
TTTTMMMM khóa: khóa: khóa: khóa: Ngh# l�Ri kéo, tWm l�Ri mOt vuông, vùng bi/n ven b�.  
 

1. M� ��U24242424    

Ngh# l�Ri kéo là mIt trong nhang ngh# khai 
thác h*i s*n ch( lYc . n�Rc ta. S*n l�'ng khai thác 
c(a ngh# này chi!m t� l2 khá cao, chi!m kho*ng 56% 
tZng s*n l�'ng khai thác (Nguy�n Vi!t Nghda, 2016). 
Mic dù, s*n l�'ng khai thác cao nh�ng s*n phvm 
ph�n lRn là cá non, tôm non, mYc non ch�a tr�.ng 
thành, chi!m kho*ng 90% tZng sS cá th/ b� "ánh bOt. 
�ic bi2t, kích cw mIt sS loài/nhóm loài "ang b� khai 
thác vRi chi#u dài nho hTn kích th�Rc cho phép. Ví 
dX . cá mSi là 95%, cá l�'ng là 94% và mYc Sng là 98% 
tZng sS cá th/ (PhPm V�n Tuy/n, 2016). Do "ó, ngh# 
l�Ri kéo "�'c "ánh giá là mIt trong nhang ngh# có 
tác hPi rWt lRn "!n ngu%n l'i h*i s*n. 

TM thYc ti�n "ó, khai thác chKn lKc cho các tàu 
l�Ri kéo "ã "�'c nhi#u n�Rc và các tZ ch>c ngh# cá 
nghiên c>u nh`m "�a ra các gi*i pháp gi*m tác hPi 
c(a ngh# này và mIt trong nhang gi*i pháp k� thu,t 
"�a ra là >ng dXng "Xt l�Ri mOt vuông tPi "Xt c(a 
l�Ri kéo. Vi2c tính toán thi!t k! các loPi "Xt l�Ri mOt 
vuông phX thuIc vào rWt nhi#u các y!u tS "�u vào 
nh�: tSc "I kéo, kích th�Rc l�Ri, "Si t�'ng "ánh bOt, 
... Do "ó, vi2c >ng dXng các mpu "Xt l�Ri mOt vuông 
vào thYc ti�n ngh# l�Ri kéo ven b� c(a Vi2t Nam c�n 
có nghiên c>u tính toán thi!t k! dYa trên cT s. khoa 
hKc và thYc ti�n v# ng� cX, tàu thuy#n, .., và "Si 
t�'ng "ánh bOt "/ "�a ra các mpu "Xt l�Ri mOt vuông 
phù h'p. 

Bài báo này trình bày k!t qu* tính toán thi!t k! 
và lOp ráp 06 loPi tWm l�Ri mOt vuông cho các tàu l�Ri 

                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản 

kéo có công suWt máy d�Ri 90 CV, tSc "I kéo l�Ri 1,8 
— 2,2 h*i lý/gi�, "I sâu khai thác d�Ri 30 m và th�i 
gian kéo l�Ri 3 gi�. 

2. PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 

2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2.1. Tài li2222u su su su skkkk d d d dXXXXngngngng    

- Ngu%n sS li2u "i#u tra hi2n trPng tPi các b!n 
cá/c*ng cá c(a "Ii tàu công suWt d�Ri 90 CV tPi 06 
t�nh trKng "i/m (Qu*ng Ninh, Thanh Hóa, Bình 
��nh, Khánh Hòa, Cà Mau và Kiên Giang) vRi tZng 
sS 576 phi!u. 

- T,p b*n v� "i#u tra mpu l�Ri kéo "Tn "Ii tàu 
d�Ri 90 CV . 06 t�nh (Qu*ng Ninh, Thanh Hóa, Bình 
��nh, Khánh Hòa, Cà Mau và Kiên Giang) là 30 bI. 

- Ngu%n sS li2u "i#u tra hi2n trPng khai thác trên 
tàu l�Ri kéo "Tn . Thanh Hóa (80 mj l�Ri) và . Cà 
Mau (80 mj l�Ri). 

- Ngu%n sS li2u c(a "# tài “Nghiên c>u thi!t k! 
và áp dXng ng� cX chKn lKc cho mIt sS loPi ngh# 
khai thác h*i s*n”, Nguy�n V�n Kháng, 2006. 

- Ngu%n sS li2u c(a "# tài, “Nghiên c>u c*i ti!n, 
>ng dXng "Xt l�Ri mOt vuông cho ngh# l�Ri kéo "áy 
. vùng bi/n t�nh Thanh Hóa” Nguy�n �>c C��ng, 
2013. 

- Các k!t qu* nghiên c>u v# thông sS cá bi/n 
Vi2t Nam liên quan "!n xác "�nh kích th�Rc mOt l�Ri 
kéo. 

- Tài li2u c(a FAO liên quan "!n vi2c sk dXng 
các loPi thi!t b� thoát cá con; 

- MIt sS v�n b*n liên quan "!n b*o v2 và phát 
tri/n ngu%n l'i thu� s*n. 



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 157 

2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c>>>>uuuu    
2.2.1. Xác "�nh kích th�Rc mOt l�Ri  
a. Tính toán kích th�Rc cPnh mOt l�Ri tPi "Xt l�Ri 

gián ti!p theo kích th�Rc cPnh mOt l�Ri (a) cho l�Ri 
rê "�'c xác "�nh theo công th>c sau: 

LKa Lr .=                                                (1) 
Trong "ó:  
ar: là kích th�Rc cPnh mOt l�Ri rê "ánh cùng "Si 

t�'ng vRi l�Ri kéo, mm. 
 L: là cw chi#u dài cá mà l�Ri rê muSn bOt, 

mm. 
 KL: t�Tng >ng, là hai h2 sS t� l2 theo chi#u 

dài và theo khSi l�'ng mà l�Ri rê có th/ bOt "�'c cá 
hi2u qu* nhWt (KL = 0,2.Cmax/L vRi Cmax chu vi ti!t 
di2n lRn nhWt c(a cá). 

 Kích th�Rc cPnh mOt l�Ri c(a "Xt l�Ri kéo 
"�'c tính theo công th>c sau: 

a" = (0,6 ÷- 0,7) ar                                                                                   (2) 
b) Tính toán kích th�Rc mOt l�Ri tPi ph�n "Xt sk 

dXng công th>c trYc ti!p c(a Guynba"amôv: 

)
2

1
1(

4
)

2

1
1(

4

.

ϕ

ψ

ϕ

ψ −
−=

−
−= mPnL

a

    (3)
 

Trong "ó: 
a: kích th�Rc cPnh mOt l�Ri, mm. 
L: Chi#u dài cá, mm.  
Pm: chu vi mit cOt tPi chU k!t thúc nOp mang, 

mm. 
Ψ = dm/d0, h2 sS giaa chi#u cao tPi mit cOt sau 

mang và chi#u cao tPi mit cOt . mOt cá.  
ϕ = l/d0, h2 sS giaa kho*ng cách tM mit cOt tPi 

mOt cá "!n mit cOt sau mang và chi#u cao tPi mit cOt 
. mOt cá.  

n = Pm/L, h2 sS giaa chu vu và chi#u dài cá. 
2.2.2. Xác "�nh "��ng kính ch� l�Ri:  
- Xác "�nh "��ng kính ch� l�Ri c(a l�Ri mOt 

vuông c�n c> vào lYc c*n tWm l�Ri và "I b#n v,t li2u 
ch� l�Ri. LYc do cá gây ra cho l�Ri g%m có hai dPng là 
nIi tdnh lYc và nIi "Ing lYc. Bi/u th>c tính nIi tdnh 
lYc (Ro) và nIi "Ing lYc (R) khi cá chPy trSn 
(Nguy�n V�n �Ing, 1995) nh� sau: 

3
.

L

G
kR oo =

                                                      (4)
 

Trong "ó:  
Ro: NIi tdnh lYc, N. 
G: KhSi l�'ng cá, kg. 
L : Chi#u dài cá, m. 
ko: h2 sS thYc nghi2m (ko = 0,5 ÷ 1,0). 

ζ.
.

2

g

v
PR =

                                                       (5)
 

Trong "ó:  
R: NIi "Ing lYc, N. 
P: KhSi l�'ng cá, N. 
v : TSc "I bTi tSi "a c(a cá, m/s. 
g : Gia tSc trKng tr��ng, m/s2 . 

ζ : Kho*ng co dãn c(a thi!t b�, m . 
- Xác "�nh theo t� sS d/a theo kinh nghi2m và t� 

sS giaa "��ng kính ch� l�Ri vRi kích th�Rc cPnh mOt 
l�Ri . 30 mpu l�Ri kéo trên "Ii tàu công suWt d�Ri 90 
CV. 

2.2.3. LYa chKn kích th�Rc và v� trí lOp "it tWm 
l�Ri mOt vuông 

a. CT s. lYa chKn kích th�Rc và v� trí lOp "it tWm 
l�Ri mOt vuông 

- C�n c> vào "i#u ki2n s*n xuWt ngh# l�Ri kéo 
ven b�: tSc "I kéo l�Ri, "I sâu khai thác và n�ng suWt 
khai thác tMng mj l�Ri. 

- C�n c> thYc ti�n kích th�Rc "Xt l�Ri kéo: chi#u 
dài, chu vi, "I thô ch� l�Ri,  

- TZng h'p, phân tích các k!t qu* nghiên c>u 
tr�Rc "ây >ng dXng tWm l�Ri mOt vuông cho ngh# 
l�Ri kéo "áy: t� l2 chi#u dài tWm l�Ri/chi#u dài "Xt 
l�Ri,..., t� l2 lOp ráp tWm l�Ri mOt vuông và l�Ri mOt 
hình thoi. 

- LYa chKn kích th�Rc tWm l�Ri phù h'p vRi "i#u 
ki2n s*n xuWt và "áp >ng kh* n�ng chKn lKc c(a tWm 
l�Ri. 

b. Tính toán chi#u rIng, chi#u dài và lYa chKn v� 
trí lOp tWm l�Ri mOt vuông 

- Chi#u rIng tWm l�Ri "�'c �Rc tính phX thuIc 
vào "I m. mOt l�Ri hình thoi tPi v� trí tWm l�Ri "�'c 
"it. Chi#u rIng c(a tWm l�Ri mOt vuông "�'c �Rc 
tính theo J. H. B Robertson (1993) nh� sau:  

D = Kmn x 2a x Nn                                                 (6) 
Trong "ó: 
D: Chi#u rIng tWm l�Ri, mm. 
Kmn: H2 sS "I m. mOt l�Ri theo chi#u ngang. 
2a: kích th�Rc mOt l�Ri hình thoi, mm. 
Nn: sS mOt l�Ri hình thoi chi#u rIng. 
- Chi#u dài tWm l�Ri mOt vuông "�'c �Rc tính 

phX thuIc vào "I m. mOt l�Ri hình thoi tPi v� trí tWm 
l�Ri "�'c "it. Chi#u dài tWm l�Ri mOt vuông "�'c lYa 
chKn dYa trên chi#u dài "Xt l�Ri và "I m. mOt l�Ri 
theo chi#u dKc. Chi#u dài tWm l�Ri "�'c �Rc tính nh� 
sau: 

Ln = Kmd x 2a x Nd                                              (7) 
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Trong "ó: 
L: Chi#u dài tWm l�Ri, mm. 
Kmd: H2 sS "I m. mOt l�Ri theo chi#u dKc. 
2a: kích th�Rc mOt l�Ri hình thoi, mm. 
Nd: sS mOt l�Ri hình thoi chi#u dài. 
- LYa chKn v� trí lOp "it tWm l�Ri mOt vuông "*m 

b*o gi*i thoát cá non, gi*m l�'ng thWt thoát s*n 
phvm khác. Theo J. H. B Robertson (1993) tWm l�Ri 
mOt vuông lOp tPi v� trí "Xt l�Ri cho kh* n�ng thoát cá 
non, gi*m thWt thoát và tWm l�Ri mOt vuông nên lOp 
ráp . ph�n trên (tWm l�ng) c(a "Xt l�Ri kéo. 

3. K�T QU� NGHIÊN C�U 
3.1. Tính toán, l3.1. Tính toán, l3.1. Tính toán, l3.1. Tính toán, lYYYYa cha cha cha chKKKKn kích th�n kích th�n kích th�n kích th�RRRRc mc mc mc mOOOOt l�t l�t l�t l�RRRRiiii    

3.1.1. Kích th�Rc mOt l�Ri theo ph�Tng pháp 
gián ti!p 

K!t qu* kh*o sát 04 chuy!n trên tàu l�Ri kéo 
"Tn công suWt d�Ri 90 CV tPi bi/n phía BOc (Thanh 
Hóa) và vùng bi/n phía Nam (Cà Mau) cho thWy, "Si 
t�'ng khai thác chi!m ph�n lRn trong s*n l�'ng c(a 
các mj l�Ri và có giá tr� kinh t! g%m 08 nhóm g%m: 
cá mSi, cá "ù, cá l�'ng, cá bPc má, cá bánh "��ng, 
tôm chì, tôm sOt, mYc Sng và lYa chKn các "Si t�'ng 
này "/ "o chi#u dài, "o chu vi lRn nhWt "/ �Rc tính 
kích th�Rc mOt . "Xt l�Ri kéo theo ph�Tng pháp gián 
ti!p nh� sau (B*ng 1): 

BBBB****ng 1. �ng 1. �ng 1. �ng 1. �RRRRc tính kích th�c tính kích th�c tính kích th�c tính kích th�RRRRc mc mc mc mOOOOt l�t l�t l�t l�RRRRi theo ph�Tng pháp gián tii theo ph�Tng pháp gián tii theo ph�Tng pháp gián tii theo ph�Tng pháp gián ti!!!!pppp    

TTTTTTTT    Tên loài/nhóm loàiTên loài/nhóm loàiTên loài/nhóm loàiTên loài/nhóm loài    
SSSSSSSS    

mmmmppppuuuu    

CCCCmaxmaxmaxmax    

trung trung trung trung bìnhbìnhbìnhbình    
(mm)(mm)(mm)(mm)    

ChiChiChiChi####u dàiu dàiu dàiu dài    
TB (mm)TB (mm)TB (mm)TB (mm)    

2a l�2a l�2a l�2a l�RRRRi rêi rêi rêi rê    
(mm)(mm)(mm)(mm)    

2a t2a t2a t2a tPPPPi "i "i "i "XXXXt t t t 
l�l�l�l�RRRRi kéoi kéoi kéoi kéo    
(mm)(mm)(mm)(mm)    

1 Cá mSi 2.927 52 133 20 14 

2 Cá "ù 896 74 110 30 21 

3 Cá l�'ng 66 65 110 26 18 

4 Cá bPc má 68 81 145 32 23 

5 Cá bánh "��ng 65 121 80 48 35 

6 Tôm chì 53 45 80 18 13 

7 Tôm sOt (mOt tre) 278 35 78 14 10 

8 MYc Sng 741 69 86 28 20 
B*ng 1 cho thWy, kích th�Rc mOt l�Ri (2a) kéo 

"*m b*o khai thác "�'c "Si t�'ng mong muSn dao 
"Ing tM 10 "!n 35 mm. Theo qui "�nh v# kích th�Rc 
mOt l�Ri (2a) . "Xt l�Ri kéo tPi Thông t� sS 
02/2006/TT-BTS cX th/ nh� sau: 1) L�Ri kéo cá . 
tàu công suWt < 90 CV tSi thi/u là 28 mm; 2) l�Ri kéo 
tôm . tàu công suWt < 45 CV tSi thi/u là 20 mm và . 
tàu công suWt tM 45 CV tr. lên tSi thi/u là 30 mm. Do 
"ó, b�Rc "�u "# tài lYa chKn kích th�Rc mOt l�Ri tPi 
"Xt 2a = 20 - 35 mm. 

3.1.2. Kích th�Rc mOt l�Ri theo ph�Tng pháp trYc 
ti!p 

TZng h'p k!t qu* nghiên c>u xác "�nh các h2 sS 
KL, KG, Ψ, ϕ, n cho mIt sS loài cá . bi/n Vi2t Nam 
(Nguy�n V�n �Ing, 2004) và quy "�nh tPi Thông t� 
sS 62/2008/TT-BNN v# chi#u dài cho phép phai thác 
tSi thi/u . cá mSi là 200 mm, cá bPc má là 150 mm và 
cá nXc s% là 120 mm. TM "ó, xác "�nh kích th�Rc mOt 
. "Xt l�Ri cho l�Ri kéo theo ph�Tng pháp trYc ti!p 
"Si vRi cá mSi, cá nXc, cá bPc má nh� . b*ng 2. 

BBBB****ng 2. �ng 2. �ng 2. �ng 2. �RRRRc tính kích th�c tính kích th�c tính kích th�c tính kích th�RRRRc mc mc mc mOOOOt l�t l�t l�t l�RRRRi i i i .... " " " "XXXXt theo t theo t theo t theo ph�Tng pháp trph�Tng pháp trph�Tng pháp trph�Tng pháp trYYYYc tic tic tic ti!!!!pppp    

Tên loài/nhóm loàiTên loài/nhóm loàiTên loài/nhóm loàiTên loài/nhóm loài    HHHH2222 s s s sSSSS K K K KLLLL    
ChiChiChiChi####u dài nhu dài nhu dài nhu dài nhoooo nh nh nh nhWWWWt cho phép t cho phép t cho phép t cho phép 
khai thác (mm)khai thác (mm)khai thác (mm)khai thác (mm)    

Kích th�Kích th�Kích th�Kích th�RRRRc mc mc mc mOOOOt l�t l�t l�t l�RRRRi i i i 
2a (mm)2a (mm)2a (mm)2a (mm)    

Cá mSi 0,106 200 42 
Cá bPc má 0,111 150 34 
Cá nXc s% 0,121 120 30 

B*ng 2 cho thWy, kích th�Rc mOt l�Ri (2a) . "Xt 
l�Ri kéo "Si vRi các cá mSi, cá nXc, cá bPc má 30 — 42 
mm. Theo ph�Tng pháp giáp ti!p, kích th�Rc mOt 
l�Ri  20 - 35 mm. Nh� v,y, c�n lYa chKn kích th�Rc 
mOt l�Ri . "Xt l�Ri kéo (2a) tM 20 "!n 42 mm. 

3.1.3. LYa chKn kích th�Rc mOt l�Ri vuông 

Theo k!t qu* tính toán gián ti!p, trYc ti!p; tZng 
h'p các nghiên c>u tr�Rc "ây; quy "�nh kích th�Rc 
mOt l�Ri tPi Thông t� sS 02/2006/TT-BTS và sY có 
s¡n các loPi kích th�Rc mOt l�Ri trên th� tr��ng Vi2t 
Nam, k!t qu* "# tài "�'c tZng h'p nh� . b*ng 3. 
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BBBB****ng 3. Tng 3. Tng 3. Tng 3. TZZZZng hng hng hng h''''p và lp và lp và lp và lYYYYa cha cha cha chKKKKn tính kn tính kn tính kn tính kích th�ích th�ích th�ích th�RRRRc mc mc mc mOOOOt l�t l�t l�t l�RRRRi i i i .... " " " "XXXXt t t t     
TTTTTTTT    NguNguNguNgu%%%%n/sn/sn/sn/sSSSS li li li li2222u su su su skkkk d d d dXXXXngngngng    Kích th�Kích th�Kích th�Kích th�RRRRc mc mc mc mOOOOt l�t l�t l�t l�RRRRi (2a) i (2a) i (2a) i (2a)     

1 Quy "�nh tPi Thông tY sS 02/2006/TT-BTS: 
- - L�Ri kéo cá . tàu công suWt < 90 CV 
- - L�Ri kéo tôm . tàu công suWt < 45 CV 
- - L�Ri kéo tôm . tàu công suWt > 45 CV 

 
TSi thi/u là 28 mm 
TSi thi/u là 20 mm 
TSi thi/u là 30 mm 

2 Lý thuy!t tính toán (gián ti!p) 20 — 35 mm 
3 Lý thuy!t tính toán (trYc ti!p) 30 — 42 mm 
4 Nguy�n V�n Kháng, 2006 Nho hTn hoic b`ng 40 mm 
5 PhPm V�n Vdnh, 2013 30 mm 
6 Nguy�n �>c c��ng 30 mm; 35 mm 
7 Kích th�Rc mOt l�Ri có s¡n th� tr��ng Vi2t Nam 30 mm; 35 mm; 40 mm 

TM k!t qu* . b*ng 3, lYa chKn 03 kích th�Rc mOt 
l�Ri vuông (a) là 15,0 mm, 17,5 mm và 20,0 mm; các 
loPi kích th�Rc mOt vuông "�'c lYa chKn này thoa 
mãn quy "�nh tPi Thông t� sS 02/2006/TT-BTS, lý 
thuy!t tính toán và k! thMa các k!t qu* nghiên c>u 
tr�Rc "ây, phù h'p th� tr��ng. 

3.2. Tính toán, l3.2. Tính toán, l3.2. Tính toán, l3.2. Tính toán, lYYYYa cha cha cha chKKKKn "�n "�n "�n "�����ng kính chng kính chng kính chng kính ch���� l� l� l� l�RRRRiiii    
3.2.1. ThYc trPng "��ng kính ch� l�Ri "Xt l�Ri kéo 

K!t qu* kh*o sát tPi 06 t�nh có ngh# l�Ri kéo "Tn 
công suWt < 90 CV, mOt l�Ri tPi "Xt c(a l�Ri kéo có 
dPng hình thoi và sk dXng ch� l�Ri có quy cách 
PE380D/3x3; PE380D/3x4 và PE380D/3x5 (t�Tng 
>ng vRi "��ng kính ch� l�Ri l�n l�'t là d = 0,95 mm, 
1,15 mm, 1,30 mm). �Xt l�Ri kéo sk dXng v,t li2u PE, 
ch� l�Ri là s'i xe xoOn; "��ng kính ch� l�Ri "*m b*o 
kh* n�ng ch>a và gia các s*n phvm khi khai thác.  

BBBB****ng 4. Tng 4. Tng 4. Tng 4. T���� s s s sSSSS d/a  d/a  d/a  d/a .... " " " "XXXXt ct ct ct c((((a l�a l�a l�a l�RRRRi kéo trên tàu d�i kéo trên tàu d�i kéo trên tàu d�i kéo trên tàu d�RRRRi 90 CVi 90 CVi 90 CVi 90 CV    

TTTTTTTT    ��������a "ia "ia "ia "i////mmmm    
Kích th�Kích th�Kích th�Kích th�RRRRc cc cc cc cPPPPnh mnh mnh mnh mOOOOt l�t l�t l�t l�RRRRi i i i .... " " " "XXXXt t t t 

———— a (mm) a (mm) a (mm) a (mm)    
������������ng kính chng kính chng kính chng kính ch���� l� l� l� l�RRRRi i i i 

———— d (mm) d (mm) d (mm) d (mm)    
TTTT���� s s s sSSSS d/a d/a d/a d/a    

1 Qu*ng Ninh 12,1±1,6 0,95 0,079 
2 Thanh Hóa 12,4±1,6 0,95 0,077 
3 Bình ��nh 9,0±0,5 1,55 0,172 
4 Khánh Hòa 7,9±1,6 1,21 0,154 
5 Cà Mau 9,9±1,3 0,95 0,096 
6 Kiên Giang 9,7±1,3 0,95 0,098 

B*ng 4 cho thWy, sk dXng t� sS d/a . "Xt l�Ri kéo 
dao "Ing 0,077 — 0,175 mm. � các t�nh phía BOc và 
phía Nam sk dXng t� sS d/a . "Xt kéo 0,077 — 0,098; 
nh�ng . mi#n Trung sk dXng t� sS d/a lRn hTn so vRi 
các t�nh phía BOc và phía Nam và dao "Ing  0,154 — 
0,172. �i#u này, có l� b.i ng� tr��ng ven b� . vùng 
bi/n mi#n Trung có nhi#u rPn nên vi2c sk dXng t� sS 
d/a lRn nh`m t�ng "% b#n c(a l�Ri. 

3.2.2. K!t qu* tính toán lYc do cá gây ra quá 
trình "ánh bOt 

K!t qu* kh*o sát cho thWy khSi l�'ng s*n phvm 
trung bình trong mIt mj l�Ri "Pt 22 - 24 kg/mj l�Ri. 
K!t qu* "o chi#u dài hàng loPt theo loài/nhóm loài . 
cá mSi, cá "ù, cá l�'ng, cá bPc má, cá bánh "��ng, 
tôm chì, tôm mOt tre, mYc Sng �Rc tính "�'c trKng 
lYc do cá gây trong quá khi "ánh bOt (B*ng 5). 

BBBB****ng 5. �ng 5. �ng 5. �ng 5. �RRRRc tính nc tính nc tính nc tính nIIIIi ti ti ti tdnh ldnh ldnh ldnh lYYYYc và nc và nc và nc và nIIIIi "i "i "i "IIIIng lng lng lng lYYYYc do cá gây ra trong khi thoátc do cá gây ra trong khi thoátc do cá gây ra trong khi thoátc do cá gây ra trong khi thoát    
LLLLYYYYc Rc Rc Rc Roooo (kgf) (kgf) (kgf) (kgf)    LLLLYYYYc R (kgf)c R (kgf)c R (kgf)c R (kgf)    

TTTTTTTT    Tên loài/nhóm loàiTên loài/nhóm loàiTên loài/nhóm loàiTên loài/nhóm loài    
ChiChiChiChi####u dài trung u dài trung u dài trung u dài trung bình bình bình bình 

chung (mm)chung (mm)chung (mm)chung (mm)    KKKKf f f f = 0,5= 0,5= 0,5= 0,5    KKKKffff = 1,0 = 1,0 = 1,0 = 1,0    ζ = 0,1= 0,1= 0,1= 0,1    ζ = 0,2= 0,2= 0,2= 0,2    

1 Cá mSi 133 24 47 45 22 
2 Cá "ù 110 25 50 45 22 
3 Cá l�'ng 110 25 50 45 22 
4 Cá bPc má 145 23 46 45 22 
5 Cá bánh "��ng 80 28 56 45 22 
6 Tôm chì 80 28 56 12 6 
7 Tôm mOt tre 78 28 56 12 6 
8 MYc Sng 86 27 54 12 6 
    Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình        26262626    52525252    33333333    16161616    
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B*ng 5 cho thWy, lYc gây ra c(a mIt sS loPi s*n 
phvm chính tM 42 — 85 kgf và c�n lYa chKn "��ng 
kính ch� l�Ri có lYc ">t tM dao "Ing 42 — 85 kgf; 
t�Tng >ng vRi ch� l�Ri có quy cách PE 380D/3x4, PE 
380D/3x5, PE 380D/3x6 và "��ng kính ch� l�Ri l�n

l�'t là 1,12 mm, 1,42 mm, 1,64 mm. 
3.2.3. LYa chKn t� sS d/a . tWm l�Ri mOt vuông 
TZng h'p k!t qu* lYa chKn t� sS giaa "��ng 

kính ch� l�Ri và kích th�Rc cPnh mOt l�Ri (d/a) . các 
"Xt l�Ri mOt vuông "�'c trình bày . b*ng 6. 

BBBB****ng 6. Tng 6. Tng 6. Tng 6. T���� s s s sSSSS d/a t d/a t d/a t d/a tWWWWm l�m l�m l�m l�RRRRi mi mi mi mOOOOt vuôngt vuôngt vuôngt vuông    

TTTTTTTT    
Kích th�Kích th�Kích th�Kích th�RRRRc cc cc cc cPPPPnh nh nh nh 
mmmmOOOOt l�t l�t l�t l�RRRRi (mm)i (mm)i (mm)i (mm)    

VVVV,,,,t lit lit lit li2222uuuu    d (mm)d (mm)d (mm)d (mm)    TTTT���� s s s sSSSS d/a d/a d/a d/a    NguNguNguNgu%%%%n/tác gin/tác gin/tác gin/tác gi****    

20,0 700D/3x6 1,80 0,090 
25,0 700D/3x6 1,80 0,072 
30,0 700D/3x6 1,80 0,060 
35,0 700D/3x6 1,80 0,051 

1 

40,0 700D/3x6 1,80 0,045 

Nguy�n V�n 
Kháng, 2006 

12,5 380D/3x3 0,95 0,076 
15,0 380D/3x3 0,95 0,063 2 
17,5 380D/3x3 0,95 0,054 

PhPm V�n Vdnh, 
2013 

10,0 380D/3x4 1,15 0,115 
12,0 380D/3x4 1,15 0,096 
12,5 380D/3x4 1,15 0,092 
14,0 380D/3x4 1,15 0,082 
15,0 380D/3x4 1,15 0,077 

3 

17,5 380D/3x4 1,15 0,066 

Nguy�n �>c 
C��ng, 2015 

B*ng 6 cho thWy: 
- ���ng kính ch� l�Ri c(a tWm l�Ri mOt vuông sk 

dXng 0,95 — 1,80 mm. T� sS d/a vRi cPnh mOt l�Ri a = 
15,0 mm là 0,060 - 0,077, vRi cPnh mOt l�Ri a = 17,5 mm 
là 0,054 - 0,066 và vRi cPnh mOt l�Ri a = 20,0 mm là 
0,090. T� sS d/a khác nhau giaa các loPi kích th�Rc 
mOt l�Ri nên "I rIng c(a mOt l�Ri hình vuông không 
"%ng nhWt và có th/ *nh h�.ng "!n tính chKn lKc theo 
tMng cw mOt l�Ri. Do "ó, nghiên c>u này lYa chKn t� sS 
d/a giaa các loPi mOt l�Ri t�Tng "Si "%ng nhWt nh`m 
"*m b*o "I rIng mOt l�Ri hình vuông. 

- Theo Robertson (1993) vi2c lYa chKn v,t li2u 
tWm l�Ri mOt vuông có th/ là loPi l�Ri có gút hoic 
không gút và k!t cWu ch� l�Ri có th/ xe xoOn hoic 
b2n t!t. TSt nhWt lYa chKn v,t li2u, k!t cWu ch� l�Ri 
giSng l�Ri vRi "Xt l�Ri kéo b.i vì "I co, dãn t�Tng tY 
nhau.  

Nh� v,y, tZng h'p k!t qu* hi2n trPng sk dXng 
ch� l�Ri . "Xt l�Ri kéo, tính toán lYc ">t do trKng lYc 
gây ra và t� sS d/a c(a mIt sS nghiên c>u tr�Rc "ây, 
"# tài lYa chKn quy cách ch� l�Ri t�Tng >ng vRi kích 
th�Rc mOt l�Ri (b*ng 7). 

BBBB****ng 7. �ng 7. �ng 7. �ng 7. �IIII thô và quy cách ch thô và quy cách ch thô và quy cách ch thô và quy cách ch���� l� l� l� l�RRRRi ti ti ti tWWWWm l�m l�m l�m l�RRRRi mi mi mi mOOOOt vuôngt vuôngt vuôngt vuông    

TTTTTTTT    
Kích th�Kích th�Kích th�Kích th�RRRRc cc cc cc cPPPPnh nh nh nh 
mmmmOOOOt l�t l�t l�t l�RRRRi (mm)i (mm)i (mm)i (mm)    

������������ng kính chng kính chng kính chng kính ch����    
l�l�l�l�RRRRi (mm)i (mm)i (mm)i (mm)    

TTTT���� s s s sSSSS d/a d/a d/a d/a    Quy cách chQuy cách chQuy cách chQuy cách ch���� l� l� l� l�RRRRiiii    

1 15,0 1,15 0,077 PE 380D/3x4 
2 17,5 1,42 0,081 PE 380D/3x5 
3 20,0 1,64 0,082 PE 380D/3x6 

3.3. Tính toán, l3.3. Tính toán, l3.3. Tính toán, l3.3. Tính toán, lYYYYa cha cha cha chKKKKn kích th�n kích th�n kích th�n kích th�RRRRc tc tc tc tWWWWm l�m l�m l�m l�RRRRi mi mi mi mOOOOt t t t 
vuôngvuôngvuôngvuông    

3.3.1. Chi#u rIng tWm l�Ri mOt vuông 
Chi#u rIng tWm l�Ri "�'c xác "�nh trên chi#u 

rIng kéo c�ng c(a tWm l�Ri và h2 sS "I m. mOt l�Ri. 
H2 sS "I m. mOt l�Ri phX thuIc rWt nhi#u y!u tS 
nh�: tSc "I kéo, chu vi "Xt l�Ri, s*n l�'ng "ánh bOt, 
v.v… Theo k!t qu* quan sát d�Ri n�Rc "Si vRi mpu 
l�Ri có chi#u dài gi#ng phao 24 m, tSc "I kéo l�Ri 4,3 

h*i lý/gi�, "I m. mOt l�Ri tPi tMng ph�n "�'c bi/u 
di�n nh� . hình 1. 

Hình 1 cho thWy, h2 sS "I m. mOt l�Ri thYc t! khi 
làm vi2c tPi các ph�n l�Ri khác nhau là không giSng 
nhau. Các v� trí khác nhau tPi các mOt l�Ri, "I m. mOt 
l�Ri thay "Zi không theo quy lu,t rõ ràng. �I m. mOt 
l�Ri c(a các l�Ri có gi#ng hông lRn hTn các l�Ri không 
có gi#ng hông. H2 sS "I m. mOt l�Ri hình thoi . ph�n 
cuSi thân mIt và "�u "Xt l�Ri "Pt tr� sS 0,35 - 0,50. 
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Hình 1. HHình 1. HHình 1. HHình 1. H2222 s s s sSSSS " " " "IIII m m m m.... m m m mOOOOt l�t l�t l�t l�RRRRi trên áo l�i trên áo l�i trên áo l�i trên áo l�RRRRi kéoi kéoi kéoi kéo    
- Nghiên c>u c(a Roberston (1993) cho thWy, h2 

sS "I m. mOt l�Ri hình thoi phX thuIc v� trí "it tWm 
l�Ri mOt vuông. Nhìn chung, tPi v� trí càng g�n gi#ng 
phao mOt l�Ri hình vuông s� m. nhi#u hTn và càng 
v# g�n "Xt l�Ri h2 sS "I m. mOt l�Ri gi*m. K!t qu* 
quan sát c(a nhi#u mpu l�Ri kéo khác nhau cho thWy 
mOt l�Ri . ph�n thân cuSi và "�u "Xt l�Ri, h2 sS "I 
m. mOt l�Ri hình thoi có th/ 0,20 - 0,30 chi#u dài kéo 
c�ng mOt l�Ri hình thoi. TM k!t qu* quan sát tính 
toán sS mOt l�Ri hình vuông phù h'p "/ lOp vRi sS 
mOt l�Ri hình thoi nh`m "*m b*o mOt l�Ri hình 
vuông m. hoàn toàn. 

- Nghiên c>u c(a Ken Arkley (2001) cho thWy, 
tWm l�Ri mOt vuông khi lOp vào tWm l�Ri hình thoi c�n 
cvn th,n trong lYa chKn t� l2 lOp ráp. �Si vRi kích 
th�Rc mOt l�Ri 70 — 80 mm và sS mOt l�Ri . chu vi lên 
"!n 120 mOt thì t� l2 lOp ráp tSt nhWt là sS mOt l�Ri 
hình thoi và sS mOt l�Ri hình vuông là 3:1. �Si vRi 
kích th�Rc mOt l�Ri hình thoi (2a = 100 mm) và mOt 
l�Ri hình vuông (a = 90 mm), thì t� l2 lOp ráp là 2:1. 
�Si vRi kích th�Rc mOt l�Ri "!n 110 mm và chu vi "Xt 
l�Ri lên "!n 100 mOt, thì t� l2 lOp ráp giaa mOt l�Ri 
hình thoi và mOt l�Ri hình vuông là 2:1 hoic 3:1. Nh� 
v,y, h2 sS "I m. mOt l�Ri hình thoi . "Xt l�Ri kéo 
dao "Ing trong kho*ng 0,33 - 0,45 chi#u dài kéo c�ng 
mOt l�Ri hình thoi. 

- Theo k!t qu* nghiên c>u c(a Nguy�n V�n

Kháng (2005) thi!t b� thoát cá con dPng tWm l�Ri mOt 
vuông bao g%m 02 loPi. LoPi tWm l�Ri mOt vuông có 
chi#u dài (1,2 x 0,8) m và (2,0 x 0,8) m vRi kích th�Rc 
mOt l�Ri tM a = 20 — 40 mm, chi#u rIng c(a tWm l�Ri 
mOt vuông b`ng kho*ng 30-50% chi#u rIng kéo c�ng 
c(a mOt l�Ri hình thoi.  

- K!t qu* kh*o sát c(a PhPm V�n Tuy/n (2016) 
cho thWy, l�Ri kéo sk dXng khai thác trên tàu l�Ri kéo 
"Tn d�Ri 90 CV là loPi l�Ri 02 tWm (01 tWm trên và 01 
tWm d�Ri). Chu vi "Xt l�Ri kéo c�ng trung bình 
4,6±0,4 m. 

TZng h'p k!t qu* sk dXng h2 sS "I m. mOt l�Ri 
. ph�n "Xt l�Ri 0,25 — 0,45 và ch( y!u t,p trung 0,30 
— 0,40. Do "ó, "# tài lYa chKn h2 sS "I m. mOt l�Ri 
hình thoi tPi "�u "Xt l�Ri là 0,35 và h2 sS "I m. mOt 
l�Ri theo chi#u dKc là 0,94. K!t qu* lYa chKn h2 sS "I 
m. ngang mOt l�Ri và thYc ti�n chu vi kéo c�ng trung 
bình c(a "Ii tàu l�Ri kéo ven b� . n�Rc ta là 4,2 — 5,0 
m, "# tài lYa chKn chi#u ngang c(a tWm l�Ri mOt 
vuông là 0,84 m.  

3.3.2. Chi#u dài tWm l�Ri mOt vuông 
Chi#u dài tWm l�Ri mOt vuông b`ng sS h2 sS rút 

gKn dKc tWm l�Ri tPi ph�n v� trí lOp "it và sS mOt l�Ri 
theo chi#u dài "Xt l�Ri. Chi#u dài tWm l�Ri mOt vuông 
phX thuIc vào chi#u dài "Xt l�Ri và cw tàu khai thác. 
TZng h'p các k!t qu* nghiên c>u cho thWy chi#u dài 
tWm l�Ri mOt vuông "�'c sk dXng có kích th�Rc dao 
"Ing 30 — 60% chi#u dài "Xt l�Ri.  

K!t qu* "i#u tra hi2n trPng thông sS cT b*n c(a 
l�Ri kéo "Tn ven b� Vi2t Nam cho thWy các mpu l�Ri 
kéo "Tn ven b� Vi2t Nam th��ng sk dXng loPi "Xt có 
chi#u dài trung bình 2,5 ± 0,3 m. VRi các phân tích 
trên v# tình hình sk dXng kích th�Rc tWm l�Ri mOt 
vuông và hi2n trPng kích th�Rc "Xt l�Ri kéo "Tn ven 
b�, "# tài lYa chKn chi#u dài tWm l�Ri mOt vuông 
b`ng kho*ng 50% và 60% chi#u dài kéo c�ng c(a "Xt 
l�Ri t�Tng >ng vRi chi#u dài c(a tWm l�Ri mOt vuông 
là 1,26 m và 1,86 m. 

3.3.3. LYa chKn kích th�Rc tWm l�Ri mOt vuông 
BBBB****ng 8. Thông sng 8. Thông sng 8. Thông sng 8. Thông sSSSS cT b cT b cT b cT b****n tn tn tn tWWWWm l�m l�m l�m l�RRRRi mi mi mi mOOOOt vuôngt vuôngt vuôngt vuông    

TTTTTTTT    
TTTTWWWWm l�m l�m l�m l�RRRRi mi mi mi mOOOOt t t t 

vuôngvuôngvuôngvuông    
a (mm)a (mm)a (mm)a (mm)    

Quy cách chQuy cách chQuy cách chQuy cách ch����    
l�l�l�l�RRRRiiii    

Kích th�Kích th�Kích th�Kích th�RRRRc c c c 
ttttWWWWm l�m l�m l�m l�RRRRi (m)i (m)i (m)i (m)    

SSSSSSSS c c c cPPPPnh mnh mnh mnh mOOOOt t t t 
l�l�l�l�RRRRi chii chii chii chi####u dàiu dàiu dàiu dài    

SSSSSSSS c c c cPPPPnh mnh mnh mnh mOOOOt t t t 
l�l�l�l�RRRRi chii chii chii chi####u ru ru ru rIIIIngngngng    

1 LMV1.1 15,0 380D/4x3 84 56 
2 LMV1.2 17,5 380D/5x3 72 48 
3 LMV1.3 20,0 380D/6x3 

1,26 x 0,84 
63 42 

4 LMV2.1 15,0 380D/4x3 124 56 
5 LMV2.2 17,5 380D/5x3 106 48 
6 LMV2.3 20,0 380D/6x3 

1,86 x 0,84 
93 42 
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TZng h'p các k!t qu* phân tích, tính toán và lYa 
chKn 06 loPi tWm l�Ri mOt vuông có các thông sS cT 
b*n "�'c th/ hi2n . b*ng 8. 

3.4. L3.4. L3.4. L3.4. LYYYYa cha cha cha chKKKKn vn vn vn v���� trí l trí l trí l trí lOOOOp ráp tp ráp tp ráp tp ráp tWWWWm l�m l�m l�m l�RRRRi mi mi mi mOOOOt vuông t vuông t vuông t vuông ....    
""""XXXXt l�t l�t l�t l�RRRRi kéoi kéoi kéoi kéo    

3.4.1. V� trí lOp ráp tWm l�Ri mOt vuông 
Kích th�Rc c(a "Xt l�Ri phX thuIc vào kích 

th�Rc chung c(a ng� cX (mpu l�Ri kéo), các mpu l�Ri 
kéo mà "# tài "ã kh*o sát thì "Xt l�Ri có chi#u rIng 
kéo c�ng trung bình là 4,6 ± 0,4 m (t�Tng >ng 240 
mOt l�Ri; 2a = 20 mm) và chi#u dài kéo c�ng là 2,5 ± 
0,3 m (t�Tng >ng 125 mOt l�Ri; 2a=20 mm). Theo 
Robertson (1993) có th/ lOp tWm l�Ri mOt vuông . các 
v� trí nh� . hình 2 nh`m c*i thi2n sY chKn lKc c(a 
l�Ri kéo. 

 
Hình 2. VHình 2. VHình 2. VHình 2. V� trí tWm l�Ri mOt vuông (Robertson, 1993)� trí tWm l�Ri mOt vuông (Robertson, 1993)� trí tWm l�Ri mOt vuông (Robertson, 1993)� trí tWm l�Ri mOt vuông (Robertson, 1993)    

Nhìn chung, tWm l�Ri mOt vuông "it g�n . "Xt 
l�Ri (v� trí 3) cho t� l2 thoát cao hTn b.i vì tPi v� trí này 
có không gian h[p, "Si t�'ng khai thác b� ho*ng loPn 
nên có xu h�Rng muSn thoát ra ngoài, v.v... K!t qu* 
thk nghi2m tr�Rc "ây cho thWy, v� trí "it tWm l�Ri mOt 
vuông . "Xt l�Ri hi2u qu* hTn các tWm l�Ri mOt vuông 
lOp . tWm l�Ri thân cuSi. Các nghiên c>u csng "ã xác 
"�nh v� trí lOp "it tWm l�Ri mOt vuông cho k!t qu* gi*i 
thoát cá non tSt nhWt là . trên l�ng c(a "Xt l�Ri, g�n v� 
trí dây thOt "Xt. Do "ó, nghiên c>u này chKn v� trí lOp 
"it tWm l�Ri mOt vuông tPi v� trí 3 (hình 2). 

CPnh "ó, các nghiên c>u trong n�Rc c(a Nguy�n 
Phong H*i (2003) và Nguy�n V�n Kháng (2005) 
csng cho thWy, thi!t b� thoát cá con nên lOp ráp tPi 
"�u "Xt l�Ri và . ph�n trên c(a "Xt l�Ri b.i vì tPi v� trí 
này l�u l�'ng n�Rc thWp nên cá non có th/ d� dàng 
thoát ra ngoài. TPi ph�n "�u "Xt l�Ri, do không gian 
b� thay "Zi "It ngIt (so vRi ph�n thân l�Ri và cánh 
l�Ri), m,t "I cá t�ng lên "%ng th�i làm t�ng va chPm 
giaa các cá th/ và giaa các y!u tS khác, dòng ch*y, 
âm thanh,… Chính vì th! ph*n >ng cá trSn thoát t,p 
trung . "Xt l�Ri là lRn nhWt.  

TM k!t qu* tZng h'p, "# tài lYa chKn v� trí lOp "it 
các tWm l�Ri mOt vuông tPi "Xt l�Ri kéo và . tWm l�ng, v� 
trí lOp "it tWm l�Ri mOt vuông "�'c trình bày . hình 3. 

- TWm l�Ri mOt vuông chi#u dài 1,26 m, v� trí lOp 
tWm l�Ri mOt vuông . ph�n l�ng "Xt bOt "�u tM mSi 

liên k!t giaa thân và "Xt "!n mOt l�Ri th> 67 theo 
chi#u dài "Xt l�Ri và cách dây thOt "Xt 1,24 m. 

- TWm l�Ri mOt vuông chi#u dài 1,86 m, v� trí lOp 
tWm l�Ri mOt vuông . ph�n l�ng "Xt bOt "�u tM mSi 
liên k!t giaa thân và "Xt "!n mOt l�Ri th> 98 theo 
chi#u dài "Xt l�Ri và cách dây thOt "Xt 1,24 m. 
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Hình 3. LHình 3. LHình 3. LHình 3. LOOOOp ráp tp ráp tp ráp tp ráp tWWWWm l�m l�m l�m l�RRRRi i i i mmmmOOOOt vuông vt vuông vt vuông vt vuông vRRRRi chii chii chii chi####u u u u     

dài 1,26 m và 1,86 mdài 1,26 m và 1,86 mdài 1,26 m và 1,86 mdài 1,26 m và 1,86 m    
3.4.2. H2 sS lOp ráp 
- H2 sS lOp ráp c(a mOt l�Ri hình thoi vào l�Ri 

mOt vuông theo chi#u ngang tWm l�Ri: 0,35. 
- H2 sS lOp ráp c(a mOt l�Ri hình thoi vào l�Ri 

mOt vuông theo chi#u dKc c(a tWm l�Ri: 0,94. 
 K!t qu* thk nghi2m 420 mj l�Ri . vùng bi/n 

phía BOc và phía Nam c(a 06 loPi tWm l�Ri mOt vuông 
lOp trên "Xt c(a l�Ri kéo khai thác thk nghi2m . 
vùng bi/n g�n b� cho thWy, tWm l�Ri mOt vuông có ký 
hi2u LMV1.3 "*m b*o khai thác chKn lKc, hi2u qu* 
kinh t! hTn các loPi tWm l�Ri mOt vuông. 

4. K�T LU N VÀ �, XU+T 
4.1. K4.1. K4.1. K4.1. K!!!!t lut lut lut lu,,,,nnnn    
- Kích th�Rc mOt l�Ri và v,t li2u ch� l�Ri dPng 

hình vuông lYa chKn . "Ii tàu công suWt d�Ri 90 CV 
g%m 03 kích th�Rc mOt l�Ri vuông là a = 15,0 mm vRi 
ch� l�Ri PE380D/3x4; a = 17,5 mm vRi ch� l�Ri 
PE380D/3x5 và a = 20,0 mm vRi ch� l�Ri 
PE380D/3x6. 

- TWm l�Ri mOt vuông g%m 02 loPi là: (1,26 x 
0,84) m và (1,86 x 0,84) m. Chi#u dài tWm l�Ri mOt 
vuông 50 — 60% chi#u dài "Xt l�Ri và chi#u rIng tWm 
l�Ri mOt vuông b`ng 50% chu vi rút gKn c(a "Xt l�Ri. 

- H2 sS lOp ráp c(a mOt l�Ri hình thoi vào l�Ri 
mOt vuông theo chi#u ngang là 0,35 và theo chi#u 
dKc t�Tng >ng là 0,94. V� trí lOp ráp tWm l�Ri mOt 
vuông . tWm trên c(a "Xt l�Ri và cách dây thOt "Xt 
1,24 m.  

- TWm l�Ri mOt vuông lOp trên "Xt l�Ri kéo có ký 
hi2u LMV1.3 "*m b*o khai thác chKn lKc và hi2u qu* 
kinh t!.  
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4.2. �4.2. �4.2. �4.2. �#### xu xu xu xuWWWWtttt    
- Nghiên c>u "# xuWt gi*i pháp kh* thi >ng dXng 

tWm l�Ri mOt vuông có ký hi2u LMV1.3 tPi "Xt l�Ri 
kéo vào thYc ti�n s*n xuWt. 

- Nghiên c>u thi!t k!, thk nghi2m tWm l�Ri mOt 
vuông cho "Ii tàu l�Ri kéo công suWt lRn hTn 90 CV . 
vùng bi/n Vi2t Nam. 
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Pham Van Tuyen, Nguyen Phi Toan, Le Van BonPham Van Tuyen, Nguyen Phi Toan, Le Van BonPham Van Tuyen, Nguyen Phi Toan, Le Van BonPham Van Tuyen, Nguyen Phi Toan, Le Van Bon    
SummarySummarySummarySummary    

Design calculation and fitting of square mesh windows at the trawl net codend base on theoretical 
calculations for fishing gear design and fishing status of coastal trawl fisheries. The calculation results shown 
the basic parameters of 06 square mesh panels for trawler fleet with main engine less than 90 HP including: 
03 mesh sizes are a = 15.0 mm with PE 380D/3x4; a = 17,5 mm with PE 380D/3x5, a = 20.0 mm with PE 
380D/3x6 and 02 types of dimensions are (1.26 x 0.84) m; (1.86 x 0.84) m. Types of square mesh windows 
the suitability of Circular No 02/2016-BTS, calculation theories and inherit the previous research results. The 
coefficient of horizontal, vertical assembly is 0.35 and 0.94 of square mesh windows respectively. The 
assembly position of square mesh windows at the upper panel of the codend and 1.24 m from the codline. 
The square mesh window (LMV1.3) is ensured its selectivity exploitation and economic efficiency. 
KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: Trawl fisheries, square mesh window, costal areas.  
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'NG D1NG CÔNG NGH� NANO UFB �� B6O QU6N CÁ 
NG8 �/I D-	NG TRÊN TÀU CÂU TAY 

PhPhPhPhPPPPm V�n Longm V�n Longm V�n Longm V�n Long1111, �, �, �, �iiiing V�n Anng V�n Anng V�n Anng V�n An1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Nh`m nâng cao chWt l�'ng cá ngM "Pi d�Tng "( tiêu chuvn chWt l�'ng loPi A "/ xuWt khvu, n�m 2016 Vi2n 
Nghiên c>u H*i s*n h'p tác vRi Công ty YZSIDE.COM (Singapore) ti!n hành thk nghi2m >ng dXng công 
ngh2 nano UFB (Ultra Fine Bubble) "/ b*o qu*n cá ngM "Pi d�Tng trên tàu câu tay c(a ng� dân Bình ��nh. 
DY án thYc hi2n "�'c 02 chuy!n nghiên c>u và "ã "Pt "�'c k!t b�Rc "�u rWt tSt, tWt c* cá ngM "Pi d�Tng b*o 
qu*n b`ng công ngh2 nano "#u "Pt tiêu chuvn xuWt khvu t�Ti (loPi A, giá tr� K = 28÷29%) sang th� tr��ng Nh,t 
B*n. Trong khi "ó, nhang con cá ngM "Pi d�Tng "�'c b*o qu*n theo cách truy#n thSng c(a ng� dân (mpu 
"Si ch>ng) ch� "Pt chWt l�'ng loPi B tr. xuSng (giá tr� K ≥ 32%). 
TTTTMMMM khóa:  khóa:  khóa:  khóa: Cá ngM "Pi d�Tng, công ngh2 nano UFB, câu tay, b*o qu*n. 
 
1. M� ��U25252525    
Cá ngM "Pi d�Tng là "Si t�'ng có giá tr� kinh t! 

cao, có ti#m n�ng khai thác lRn . bi/n Vi2t Nam. Cá 
ngM "Pi d�Tng có 3 loài chính, "ó là cá ngM vây vàng, 
cá ngM mOt to và cá ngM v`n [2]. �Rc tính tra l�'ng 
ngu%n l'i cá ngM vây vàng và cá ngM mOt to kho*ng 
80 nghìn tWn, kh* n�ng cho phép khai thác kho*ng 
24 nghìn tWn [2]. Cá ngM "Pi d�Tng "�'c khai thác 
ch( y!u b`ng ngh# câu và l�Ri vây. S*n l�'ng khai 
thác n�m 2015 "Pt 30,5 nghìn tWn, "ã v�'t ng�wng 
cho phép khai thác 22% [2]. Do "ic "i/m phân bS 
c(a cá ngM "Pi d�Tng . nhang ng� tr��ng xa b� nên 
"Ii tàu khai thác th��ng ph*i hoPt "Ing dài ngày 
trên bi/n. �i#u này "ã *nh h�.ng không nho "!n 
chWt l�'ng s*n phvm cá ngM. 

� Vi2t Nam, "a ph�n các tàu khai thác cá ngM 
"Pi d�Tng "#u sk dXng ph�Tng pháp b*o qu*n lPnh 
b`ng "á xay. H�m b*o qu*n "�'c làm theo ki/u 
truy#n thSng, v,t li2u cách nhi2t b`ng xSp ghép hoic 
"2m mút có h2 sS cách nhi2t thWp, d� b� ngWm n�Rc, 
tuZi thK không cao. TZn thWt nhi2t trong h�m b*o 
qu*n rWt lRn làm cho n�Rc "á tiêu hao nhanh, dpn 
"!n chWt l�'ng s*n phvm xuSng cWp nhanh chóng và 
không "*m b*o v2 sinh an toàn thYc phvm. Có th/ 
nói, công ngh2 b*o qu*n cá ngM trên tàu khai thác xa 
b� hi2n nay . n�Rc ta ch� duy trì "�'c th�i gian b*o 
qu*n tSt kho*ng d�Ri 12 ngày. Trong khi "ó, th�i 
gian chuy!n bi/n trung bình c(a tàu khai thác cá ngM 
th��ng trên 20 ngày [3]. Do "ó, vi2c c�n thi!t hi2n 
nay là ph*i >ng dXng công ngh2 b*o qu*n mRi cho 
các tàu khai thác cá ngM "/ nâng cao chWt l�'ng và 
giá tr� s*n phvm. 

Hi2n nay, công ngh2 nano UFB (Ultra Fine 
Bubble) "ã "�'c >ng dXng hi2u qu* "/ b*o qu*n cá 
                                                 
1
Viện Nghiên cứu Hải sản 

ngM "Pi d�Tng và mIt sS loài h*i s*n khác . Nh,t 
B*n. Nano UFB là công ngh2 tPo bóng khí siêu nho 
vRi "��ng kính nanomet. Các bKt khí này, vì là loPi 
cYc nho nên không th/ nhìn thWy b`ng mOt th��ng, 
chúng không nZi lên khoi mit n�Rc, chúng có th/ 
t%n tPi trong n�Rc trong mIt th�i gian dài.  

Các bong bóng khí siêu nho mang "i2n tích âm, 
nên chúng không th/ k!t h'p lPi vRi nhau "/ tPo nên 
bKt khí lRn hTn và nZi lên mit n�Rc nh� không khí 
thông th��ng. Do tính chWt này m,t "I c(a bong 
bóng khí nano trong n�Rc s� không gi*m. Chúng có 
tác dXng hút các chWt hau cT khác mang "i2n tích 
d�Tng, do "ó chúng có tác dXng làm sPch n�Rc rWt 
hi2u qu* [1]. 

 
Hình 1: SHình 1: SHình 1: SHình 1: ST "T "T "T "%%%% h h h h2222 th th th thSSSSng thing thing thing thi!!!!t bt bt bt b���� b b b b****o quo quo quo qu****n bn bn bn b`̀̀̀ng công ng công ng công ng công 

nghnghnghngh2222 nano UFB nano UFB nano UFB nano UFB    
Nguyên lý hoPt "Ing c(a thi!t b� là cWp khí ni tT 

vào máy tPo bong bóng siêu nho. Khí ni tT "�'c hòa 
trIn trong thi!t b� nh� mIt cT cWu "ic bi2t, tPo thành 
dung d�ch ch>a bong bóng nano ch>a ni tT. VRi hi2u 
>ng hWp thX c(a bong bóng nano ni tT s� khk oxy 
hòa tan trong n�Rc, >c ch! sY phát tri/n và hoPt "Ing 
c(a vi khuvn hi!u khí. Bên cPnh "ó, bong bóng nano 
ni tT có tác dXng hi2u qu* trong vi2c ng�n chin quá 
trình oxy hóa chWt béo tM b# mit ngoài vào "!n t,n 
bên trong cT th/ cá, do "ó ng�n chin hau hi2u th�t cá 
b� ôi, bi!n chWt, gi*m giá tr� th�Tng mPi [1]. 
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Hình 2: Mô phHình 2: Mô phHình 2: Mô phHình 2: Mô phoooong tác "ng tác "ng tác "ng tác "IIIIng cng cng cng c((((a bong bóng nano ni a bong bóng nano ni a bong bóng nano ni a bong bóng nano ni 

tT vtT vtT vtT vRRRRi cá ngi cá ngi cá ngi cá ngMMMM    
Có th/ nói nano UFB là mIt công ngh2 tiên ti!n 

vRi rWt nhi#u tri/n vKng cho ngành th(y s*n Vi2t 
Nam (b*o qu*n, nuôi tr%ng). TM thYc ti�n "ó, tháng 
02/2016 Vi2n nghiên c>u H*i s*n h'p tác vRi Công ty 
YZSIDE.COM (Singapore) ti!n hành nghiên c>u thk 
nghi2m >ng dXng công ngh2 nano UFB b*o qu*n cá 
ngM "Pi d�Tng trên tàu câu tay tPi t�nh Bình ��nh. DY 
án "ã tri/n khai "�'c 02 chuy!n nghiên c>u thk 
nghi2m trên bi/n, vRi k!t qu* b�Rc "�u rWt kh* quan. 

2. PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. Thi2.1. Thi2.1. Thi2.1. Thi!!!!t bt bt bt b���� nghiên c nghiên c nghiên c nghiên c>>>>uuuu    
2.1.1.    Tàu nghiên c>u    
DY án sk dXng 03 tàu câu tay cá ngM "Pi d�Tng 

c(a ng� dân Bình ��nh "/ thYc hi2n các chuy!n 
nghiên c>u thk nghi2m trên bi/n. Công suWt tàu ≥ 
400 cv. Các tàu tham gia dY án có h�m b*o qu*n 
b`ng "á xay và h�m b*o qu*n b`ng n�Rc bi/n lPnh. 

2.1.2. Ng� cX 
MUi tàu câu tay "�'c trang b� 06 dây câu cá ngM 

"Pi d�Tng, mUi dây câu có 02 l�wi. Sk dXng m%i mYc 
xà sSng "/ câu. �I sâu th* câu kho*ng 70 - 100m. 

2.1.3 Máy tPo bong bóng nano UFB 
- Thông sS k� thu,t: 
+ Công suWt: 200 lít/gi� 
+ Kích th�Rc bong bóng nano: ≤ 100 nm 
+ L�u l�'ng khí ni tT: 1 lít/phút 
+ Áp suWt khí nén: 2 mpa 
+ �i2n n�ng tiêu thX: 200W 
+ �i2n áp: 100V 
+ N�Rc s*n xuWt: Nh,t B*n 

 
Hình 3: máy tHình 3: máy tHình 3: máy tHình 3: máy tPPPPo bong bóng nano UFBo bong bóng nano UFBo bong bóng nano UFBo bong bóng nano UFB 

- Nguyên lý hoPt "Ing: Nguyên lý c�n b*n c(a 
thi!t b� tPo ra bKt khí nano UFB là nguyên lý Venturi, 
"ó là tPo ra sY chênh l2ch áp suWt trong Sng thZi 
b`ng cách thu h[p mIt "oPn ngOn c(a "��ng Sng 

(hình d�Ri). Dòng n�Rc hay chWt long ch*y trong 
Sng nh� hình v�, dòng khí "�'c "�a vào chU áp suWt 
gi*m, tPo ra dòng bKt b� tán nhuy�n [1]. 

 
Hình 4: Mô phHình 4: Mô phHình 4: Mô phHình 4: Mô phoooong nguyên lý hong nguyên lý hong nguyên lý hong nguyên lý hoPPPPt "t "t "t "IIIIng cng cng cng c((((a a a a SSSSng nanong nanong nanong nano    

- CWu tPo thi!t b�: CWu tPo c(a máy nano UFB 
Nh,t B*n "ó là sY k!t h'p giaa nguyên lý Venturi và 
các Sng tPo dòng ch*y xoáy cYc mPnh. Dòng khí và 
n�Rc sau khi "�'c tPo ra tM Sng Venturi s� "�'c bTm 
qua Sng tPo dòng xoáy vRi áp suWt lRn. Chính dòng 
xoáy này tPo lYc ma sát phá vw các hPt bKt khí lRn 
thành các hPt micro nano [1]. 

2.1.4. Máy "o "I t�Ti cá 
Fressness Meter là thi!t b� dùng "/ ki/m tra "I 

t�Ti cá, "�'c s*n xuWt b.i hãng Distell (Anh), thang 
"o "I t�Ti tM 0 — 12. Ch� sS "I t�Ti b`ng 12 là ch� sS 
cao nhWt, t�Tng >ng vRi chWt l�'ng cá vMa ch!t xong. 
�I t�Ti c(a cá s� gi*m d�n theo th�i gian. TPi Nh,t 
B*n cá ngM vây vàng dùng làm thYc phvm sashimi 
ph*i "Pt ch� sS "I t�Ti tM 6 tr. lên. 

    
Hình 5: Máy Hình 5: Máy Hình 5: Máy Hình 5: Máy "o ""o ""o ""o "IIII t�Ti Fressness Meter t�Ti Fressness Meter t�Ti Fressness Meter t�Ti Fressness Meter    

2.1.5. BI dXng cX gi!t cá 
- Shocker: là mIt thi!t b� sk dXng "i2n áp 100V 

dùng "/ phóng "i2n vào cá, khi!n cá b� tê c>ng do "ó 
cá không còn giãy dXa, hPn ch! sinh nhi2t trong cT 
th�t cá. 

-Dùi chKc não, phá t(y: Sk dXng nhang thi!t b� 
này "/ làm cho cá ch!t ngay l,p t>c. 

2.2. �2.2. �2.2. �2.2. �SSSSi t�i t�i t�i t�''''ng nghiên cng nghiên cng nghiên cng nghiên c>>>>uuuu    
 �Si t�'ng nghiên c>u là cá ngM vây vàng, cá 

ngM mOt to, khSi l�'ng ≥ 30kg. 
2.3. Th2.3. Th2.3. Th2.3. Th����i gian nghiên ci gian nghiên ci gian nghiên ci gian nghiên c>>>>uuuu    
- Chuy!n th> nhWt, thk nghi2m b*o qu*n trên 01 

tàu câu tay, th�i gian hoPt "Ing trên bi/n 9 ngày (tM 
28/2/2016 — 7/3/2016). 

- Chuy!n th> hai, thk nghi2m b*o qu*n trên 02 
tàu câu tay, th�i gian hoPt "Ing trên bi/n 23 ngày (tM 
24/6/2016 — 16/7/2016). 
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2.4. �2.4. �2.4. �2.4. �����a "ia "ia "ia "i////m nghiên cm nghiên cm nghiên cm nghiên c>>>>uuuu    
Trong 02 chuy!n nghiên c>u, các tàu hoPt "Ing 

. trong vùng "ic quy#n kinh t! c(a Vi2t Nam, khu 
vYc giaa bi/n �ông, tKa "I 12 — 140N; 112 — 1140E. 

2.5. Ph�Tng pháp nghiên c2.5. Ph�Tng pháp nghiên c2.5. Ph�Tng pháp nghiên c2.5. Ph�Tng pháp nghiên c>>>>u thu thu thu thkkkk nghi nghi nghi nghi2222mmmm    
2.5.1. Ph�Tng pháp nghiên c>u thk nghi2m 

trong chuy!n 01 
Trong chuy!n bi/n thk nghi2m th> nhWt, DY án 

thYc hi2n 2 ph�Tng pháp b*o qu*n cá ngM "Pi d�Tng 
trên tàu câu tay. CX th/ nh� sau: 

���� Thí nghi2m 1 (TN1): (TN1): (TN1): (TN1): B*o qu*n cá ngM "Pi 
d�Tng b`ng cách ngâm trong h�m n�Rc lPnh ch>a 
bong bóng khí nano ni tT. Sk dXng máy tPo bong 
bóng nano UFBmang theo tàu "/ sXc khí ni tT vào 
n�Rc bi/n lPnh. N�Rc bi/n "�'c làm lPnh b`ng cách 
hòa "á xay vRi n�Rc bi/n theo t� l2 1:1, nhi2t "I duy 
trì . m>c (-1 - 0)0C, "I min tM (2 -÷ 2,5)%. Sau "ó ngâm 
cá vào n�Rc bi/n lPnh ch>a bong bóng UFB "!n khi 
tàu v# b�. Các b�Rc thYc hi2n nh� sau: 

Cá ngM nguyên li2u >> Shocker làm ngWt cá >> 
X* máu, cOt "uôi >> ChKc não, phá t(y >> MZ lWy nIi 
tPng  >> Rka >> B*o qu*n ngâm trong h�m n�Rc UFB 
"!n khi tàu v# b�. 

���� �Si ch>ng 1 (�C1): (�C1): (�C1): (�C1): B*o qu*n cá ngM b`ng 
"á xay theo cách thông th��ng c(a ng� dân. Các 
b�Rc thYc hi2n nh� sau: 

Cá ngM nguyên li2u >> Shocker làm ngWt cá >> 
Gi!t cá b`ng v% >> MZ lWy nIi tPng  >> Rka >> B*o 
qu*n b`ng "á xay trong h�m. 

2.5.2. Ph�Tng pháp nghiên c>u thk nghi2m 
trong chuy!n 02 

Chuy!n th> 2, DY án thYc hi2n 4 ph�Tng pháp 
b*o qu*n cá ngM "Pi d�Tng. Trong "ó có 3 ph�Tng 
pháp sk dXng "á UFB "/ b*o qu*n cá ngM, 1 ph�Tng 
pháp "Si ch>ng. 

� Thí nghi2m 2 (TN2):  (TN2):  (TN2):  (TN2): B*o qu*n b`ng n�Rc 
UFB (Ngâm cá trong h�m n�Rc c* chuy!n). Cho "á 
UFB xay vào h�m ngâm cá, "/ "á tan ra thành n�Rc 
UFB lPnh, sau "ó ngâm cá trong h�m n�Rc "á UFB 
trong suSt chuy!n bi/n. Hàng ngày bZ sung "á UFB 
vào h�m ngâm cá "/ duy trì "I lPnh c(a n�Rc . m>c 
(-1 ÷- 0)0C trong quá trình b*o qu*n. Các b�Rc thí 
nghi2m nh� sau:    

Cá ngM nguyên li2u >> Shocker làm ngWt cá >> 
X* máu, cOt "uôi >> ChKc não, phá t(y >> MZ lWy nIi 
tPng  >> Rka >> B*o qu*n ngâm trong h�m n�Rc UFB 
"!n khi tàu v# b�. 

� Thí nghi2m 3 (TN3):  (TN3):  (TN3):  (TN3): B*o qu*n b`ng ngâm 
hP nhi2t và "á UFB xay. Ngâm cá trong h�m n�Rc 

kho*ng 24 ti!ng, sau "ó chuy/n sang h�m "á xay 
UFB "/ b*o qu*n b`ng "á xay UFB. Các b�Rc thí 
nghi2m nh� sau:    

Cá ngM nguyên li2u >> Shocker làm ngWt cá >> 
X* máu, cOt "uôi >> ChKc não, phá t(y >> MZ lWy nIi 
tPng  >> Rka >> Ngâm hP nhi2t trong h�m n�Rc 24h 
>> B*o qu*n b`ng "á xay UFB. 

� Thí nghi2m 4 (TN4):  (TN4):  (TN4):  (TN4): B*o qu*n b`ng "á xay 
UFB. Các b�Rc thí nghi2m nh� sau:    

Cá ngM nguyên li2u >> Shocker làm ngWt cá >> 
X* máu, cOt "uôi >> ChKc não, phá t(y >> MZ lWy nIi 
tPng >> Rka >> B*o qu*n b`ng "á xay UFB trong 
h�m "!n khi tàu v# b�. 

� �Si ch>ng 2 (�C2):  (�C2):  (�C2):  (�C2): B*o qu*n b`ng "á xay 
thông th��ng theo cách c(a ng� dân. Các b�Rc thYc 
hi2n nh� sau:    

Cá ngM nguyên li2u >> Shocker làm ngWt cá >> 
X* máu, cOt "uôi >> ChKc não, phá t(y >> MZ lWy nIi 
tPng  >> Rka >> B*o qu*n b`ng "á xay thông th��ng 
trong h�m "!n khi tàu v# b�. 

2.5.3. Ph�Tng pháp "ánh giá chWt l�'ng cá ngM 
� Ph�Tng pháp lWy mpu 
Cá ngM "Pi d�Tng "�'c lWy mpu theo TCVN 

5276-90 th(y s*n - LWy mpu và chuvn b� mpu. 
� Ph�Tng pháp phân tích c*m quan:::: 
Sau khi tàu c,p c*ng, tWt c* cá ngM s� "�'c v,n 

chuy/n v# nhà máy c(a Công ty Bidifisco "/ "ánh 
giá chWt l�'ng theo ph�Tng pháp c*m quan do thành 
viên c(a dY án và chuyên gia c(a Công ty Bidifisco 
(nhang ng��i "�'c "ào tPo . Nh,t B*n, có nhi#u 
kinh nghi2m thYc t!) "*m nhi2m. 

Phân tích "ánh giá c*m quan theo ph�Tng pháp 
cho "i/m (theoTCVN 3215-79 và theo tiêu chuvn cá 
ngM xuWt khvu c(a Công ty Bidifisco). 

 
Hình 6: Phân tích chHình 6: Phân tích chHình 6: Phân tích chHình 6: Phân tích chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng cá ngng cá ngng cá ngng cá ngMMMM t t t tPPPPi Vii Vii Vii Vi2222t Namt Namt Namt Nam    
� Ph�Tng pháp phân tích mIt sS ch� tiêu hóa 

sinh:::: 
Cá ngM sau khi xk lý, "óng gói tPi nhà máy theo 

tiêu chuvn hàng xuWt khvu Sashimi, s� "�'c gki "i 
Nh,t B*n "/ phân tích các ch� sS vi sinh v,t tZng sS, 
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"I t�Ti, "I ngon (K value) tPi phòng thí nghi2m theo 
công th>c sau: 

K(%)＝ 
(HxR+Hx)/(ATP+ADP+AMP+IMP+HxR+Hx)x100 

ATP -> ADP -> AMP -> IMP -> Hx -> HxR 
(Trong "ó, ATP: Adenosine trphosphate, ADP: 

Adenosine diphosphate, AMP: Adenosin 
monophosphate, IMP: Inosine monophosphate, Hx: 
Hypoxanthine, HxR: Inosine). 

 
Hình 7: Phân tích chHình 7: Phân tích chHình 7: Phân tích chHình 7: Phân tích chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng cá ngng cá ngng cá ngng cá ngMMMM    .... Nh Nh Nh Nh,,,,t bt bt bt b****n.n.n.n.    

   

� Ph�Tng pháp phân tích chWt l�'ng cá ngM 
b`ng máy "o "I t�Ti 

Phân tích chWt l�'ng cá ngM b`ng máy "o "I t�Ti 
"�'c thYc hi2n trong chuy!n th> 2. Ph�Tng pháp "o 
"�'c thYc hi2n theo H�Rng dpn sk dXng thi!t b� c(a 
nhà s*n xuWt. Khi tàu v# b!n tWt c* cá ngM "�'c "o 3 
"i/m trên thân cá "/ xác "�nh giá tr� "I t�Ti trung 
bình c(a tMng mpu.  

3. K�T QU� NGHIÊN C�U 
3.1. K3.1. K3.1. K3.1. K!!!!t qut qut qut qu**** nghiên c nghiên c nghiên c nghiên c>>>>u chuyu chuyu chuyu chuy!!!!n thn thn thn th>>>> nh nh nh nhWWWWtttt    
Trong chuy!n thk nghi2m th> nhWt tàu "ánh bOt 

"�'c 05 con cá ngM "Pi d�Tng. Trong "ó 03 con "�'c 
b*o qu*n b`ng cách ngâm trong n�Rc nano UFB, 02 
con "�'c b*o qu*n theo cách thông th��ng c(a ng� 
dân "/ làm mpu "Si ch>ng. TWt c* cá "#u "�'c mã 
hóa tr�Rc khi "�a xuSng h�m b*o qu*n. 

Khi tàu nghiên c>u c,p b!n, cá ngM "�'c v,n 
chuy/n v# nhà máy c(a Công ty CP Th(y s*n Bình 
��nh (Bidifisco) "/ "ánh giá chWt l�'ng c*m quan, 
sau "ó "óng gói theo tiêu chuvn hàng sashimi "/ gki 
sang Nh,t B*n phân tích các ch� sS vi sinh v,t tZng 
sS, "I t�Ti, "I ngon (K value). 

BBBB****ng 1: Kng 1: Kng 1: Kng 1: K!!!!t qut qut qut qu**** "ánh giá ch "ánh giá ch "ánh giá ch "ánh giá chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng cá ngng cá ngng cá ngng cá ngMMMM " " " "PPPPi d�Tng i d�Tng i d�Tng i d�Tng ---- chuy chuy chuy chuy!!!!n 1n 1n 1n 1    

TTTTTTTT    Tên loài 
KhSi l�'ng 

(kg) 
Ký hi2u 

mpu 
Ph�Tng pháp 

b*o qu*n 
ChWt l�'ng c*m quan* 

Vi sinh v,t tZng 
sS(CFU/g) 

K value 
(%) 

1 Vây vàng 39 1UG TN1 193/200 (Sashimi) 
2 MOt to 37 3UG TN1 185/200 (Sashimi) 

< 300 28-29 

3 MOt to 40 5UG TN1 199/200 (Sashimi) - - 
4 Vây vàng 43 2NG �C1 162/200 (File cao cWp) 
5 Vây vàng 49 4NG �C1 170 (File cao cWp) 

< 300 32-37 

Ghi chú: * phân tích . Vi2t Nam 
K!t qu* "ánh giá c*m quan c(a chuyên gia 

Bidifisco cho thWy tWt c* cá ngM "Pi d�Tng b*o qu*n 
b`ng công ngh2 nano UFB (mpu thí nghi2m) "#u "Pt 
tiêu chuvn xuWt khvu t�Ti sang th� tr��ng Nh,t B*n 

(LoPi A). �Si vRi nhang con cá ngM "Pi d�Tng b*o 
qu*n theo cách thông th��ng c(a ng� dân (mpu "Si 
ch>ng) "Pt tiêu chuvn hàng file cao cWp (LoPi B). 

  
Mpu TN1 Mpu �C1 

Hình 8: So sánh chHình 8: So sánh chHình 8: So sánh chHình 8: So sánh chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng mng mng mng mppppu thí nghiu thí nghiu thí nghiu thí nghi2222m, mm, mm, mm, mppppu "u "u "u "SSSSi chi chi chi ch>>>>ngngngng    
K!t qu* phân tích hóa sinh . Nh,t cho thWy ch� 

sS "I t�Ti K = 28% (tiêu chuvn cá sashimi c(a Nh,t là 
≤ 40%); Vi sinh v,t tZng sS < 300 cfu/g (tiêu chuvn cá 
sashimi c(a Nh,t < 1.000.000 cfu/g). Các chuyên gia 
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c(a Nh,t B*n bWt ng� vRi k!t qu* ki/m tra vi sinh 
v,t, hK "ánh giá mpu cá c(a Vi2t Nam g�n nh� 
không có vi khuvn (300/1.000.000). 

Sau khi lWy mpu phân tích hóa sinh, ph�n còn lPi 
c(a cá ngM "�'c bán "Wu giá tPi ch' cá Tsukiji 
(Tokyo). Giá bán tM 1.200 - 1.500 JPY/kg, t�Tng 
"�Tng 260.000 - 330.000 VND/kg. Các chuyên gia 
Nh,t B*n "ánh giá cá ngM Vi2t Nam có chWt l�'ng 
t�Tng "�Tng cá ngM Indonesia. N!u là cá nguyên con 
và bán . ch' cá Osaka (mi#n Nam Nh,t B*n) thì có 
th/ "Pt m>c giá 2.000 JPY/kg. �ây là m>c giá tSi "a 
"Si vRi s*n phvm cá ngM vây vàng tPi th� tr��ng Nh,t 
B*n. 

- C�n c> vào giá tr� K có th/ kh�ng "�nh cá ngM 
b*o qu*n b`ng công ngh2 nano UFB giúp t�ng th�i 
gian b*o qu*n so vRi cách thông th��ng c(a ng� dân. 

3.2. K3.2. K3.2. K3.2. K!!!!t qut qut qut qu**** nghiên c nghiên c nghiên c nghiên c>>>>u chuyu chuyu chuyu chuy!!!!n thn thn thn th>>>> hai hai hai hai    
Chuy!n thk nghi2m th> 2, dY án ti!n hành các 

thí nghi2m b*o qu*n cá ngM b`ng "á UFB. DY án h'p 
tác vRi Công ty TNHH Nh,t Minh "/ thk nghi2m s*n 
xuWt n�Rc "á UFB tPi nhà máy c(a Nh,t Minh . c*ng 
cá Quy NhTn. Sk dXng máy UFB công suWt 200 lít/h 
"/ tPo n�Rc UFB. Sau "ó dùng n�Rc UFB "/ s*n xuWt 
"á UFB. �á UFB "�'c mang theo tàu "/ thYc hi2n 
các ph�Tng án b*o qu*n cá ngM. 

Chuy!n bi/n th> 2 các tàu "ánh bOt "�'c 9 con 
cá ngM "Pi d�Tng. Trong "ó 02 con "�'c sk dXng "/ 
thk nghi2m ki/m tra "I t�Ti b`ng máy "o "I t�Ti. 7 
con sk dXng cho các ph�Tng pháp thí nghi2m b*o 
qu*n. K!t qu* "ánh giá chWt l�'ng cá ngM trong 
chuy!n th> 2 "�'c trình bày . b*ng 2. 

BBBB****ng 2: Kng 2: Kng 2: Kng 2: K!!!!t qut qut qut qu**** "ánh giá ch "ánh giá ch "ánh giá ch "ánh giá chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng cá ngng cá ngng cá ngng cá ngMMMM " " " "PPPPi d�Tng i d�Tng i d�Tng i d�Tng ---- chuy chuy chuy chuy!!!!n 2n 2n 2n 2    

Phân tích . VN Phân tích . Nh,t B*n 
T
T 

Tên loài 
KhSi 
l�'ng 
(kg) 

Ký hi2u 
mpu 

Ph�Tng 
pháp 
b*o 

qu*n 

ChWt l�'ng c*m 
quan 

�I 
t�Ti 

Có 
mùi 

Cháy 
cá 

Vi sinh v,t tZng 
sS(CFU/g) 

K value 
(%) 

1 Vây vàng 33,6 UW-1 TN2 
183/200 

(Sashimi) 
10,9   8.600 44% 

2 Vây vàng 40,4 UWI-2 TN3 
181/200 

(Sashimi) 
7,5  ● 3.300 31% 

3 Vây vàng 56,7 UI-5 TN4 
152/200 (File 

th��ng) 
5,4   

4 Vây vàng 36,8 UI-3 TN4 
167/200 (File 

cao cWp) 
6,7  ● 

5 Vây vàng 31,1 UI-1 TN4 
171/200 (File 

cao cWp) 
7,1   

1.400 57% 

6 Vây vàng 45 NI-4 �C2 
173/200 (File 

th��ng) 
7,2 ● ● 

7 Vây vàng 36,2 NI-2 �C2 
150/200 (File 

th��ng) 
4,9  ● 

12.000 55% 

K!t qu* "ánh giá c*m quan tPi nhà máy c(a 
Công ty Bidifisco cho thWy có 2 con cá ngM "Pi d�Tng 
b*o qu*n b`ng ph�Tng pháp ngâm trong n�Rc UFB 
(TN2, TN3) "( tiêu chuvn xuWt khvu sashimi (LoPi 
A). �Si vRi mpu b*o qu*n b`ng "á xay UFB (TN4) 
"Pt tiêu chuvn hàng phi lê cao cWp (LoPi B). Các mpu 
"Si ch>ng b*o qu*n theo cách thông th��ng c(a ng� 
dân (�C2) "Pt chWt phi lê th��ng (LoPi C). 

K!t qu* phân tích hóa sinh . Nh,t cho thWy giá 
tr� K c(a mpu b*o qu*n ngâm trong n�Rc UFB (TN2, 
TN3) tSt hTn so vRi mpu b*o qu*n b`ng "á xay UFB 
(TN4). Tuy nhiên, so vRi chuy!n th> nhWt thì giá tr� 
K c(a chuy!n th> 2 kém hTn nhi#u. Nhìn chung, ch� 

sS vi sinh v,t c(a cá ngM chuy!n th> 2 cao hTn rWt 
nhi#u so vRi chuy!n th> nhWt.  

K!t qu* ki/m tra "I t�Ti b`ng máy khi tàu v# 
b!n cho thWy chWt l�'ng cá ngM chuy!n th> 2 rWt tSt. 
Cá ngM b*o qu*n theo ph�Tng pháp ngâm n�Rc 
(TN2, TN3) cho giá tr� "I t�Ti cao nhWt. Ch� có 02 
con có giá tr� "I t�Ti kém, không "( tiêu chuvn 
sashimi "ó là mpu UI-5 và NI-2. 

� TZng h'p k!t qu* nghiên c>u chuy!n 1 và 
chuy!n 2 có th/ kh�ng "�nh có sY t�Tng quan giaa 
giá tr� K, "ánh giá c*m quan và ch� sS "I t�Ti. Tuy 
nhiên không thWy có sY liên h2 c(a các ch� sS này vRi 
ch� sS vi sinh v,t. Các ph�Tng pháp b*o qu*n cá ngM 
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b`ng cách ngâm trong n�Rc nano UFB (TN1, TN2, 
TN3) "#u "Pt chWt l�'ng xuWt khvu sashimi. 

4. K�T LU N 

4.1. K4.1. K4.1. K4.1. K!!!!t lut lut lut lu,,,,nnnn    

Vi2c >ng dXng công ngh2 nano UFB "/ b*o 
qu*n cá ngM "Pi d�Tng trên tàu câu tay giúp t�ng 
chWt l�'ng cá ngM "Pi d�Tng so vRi ph�Tng pháp b*o 
qu*n truy#n thSng c(a ng� dân. Cá ngM "Pt tiêu 
chuvn xuWt khvu sashimi. Th�i gian b*o qu*n trên 
bi/n kéo dài hTn so vRi ph�Tng pháp truy#n thSng. 

Ph�Tng pháp b*o qu*n cho k!t qu* tSt nhWt "ó 
là ngâm cá ngM trong n�Rc UFB (TN1). Ph�Tng pháp 
này c�n ph*i lOp "it thi!t b� UFB lên tàu. Tuy nhiên 
giá thi!t b� tPo bong bóng nano UFB c(a Nh,t B*n 
quá cao, kho*ng 1,3 t� "%ng/máy - công suWt 2.000 lít 
n�Rc UFB/gi�. Nh� v,y, vRi kh* n�ng tài chính eo 
h[p c(a ng� dân thì vi2c trang b� mUi tàu mIt máy 
UFB là rWt khó kh* thi.  

4.2. Ki4.2. Ki4.2. Ki4.2. Ki!!!!n nghn nghn nghn ngh����    

C�n thi!t ph*i >ng dXng công ngh2 nano UFB 
vào thYc ti�n s*n xuWt "/ nâng cao chWt l�'ng, giá tr� 

xuWt khvu cá ngM "Pi d�Tng, nâng cao thu nh,p cho 
ng� dân. 

C�n thi!t ph*i nghiên c>u ch! tPo thi!t b� nano 
UFB tPi Vi2t Nam "/ hP giá thành "�u t� cho phù 
h'p vRi ti#m lYc tài chính c(a ng� dân. 

�# ngh� BI Nông nghi2p và Phát tri/n nông 
thôn quan tâm, hU tr' doanh nghi2p và ng� dân "/ 
>ng dXng ngay công ngh2 UFB vào s*n xuWt. 
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APPLICATION OF UFB NANOTECHNOLOGY TO PRESERVE FOR OCEAN TUNA ON HANDLINES BOATSAPPLICATION OF UFB NANOTECHNOLOGY TO PRESERVE FOR OCEAN TUNA ON HANDLINES BOATSAPPLICATION OF UFB NANOTECHNOLOGY TO PRESERVE FOR OCEAN TUNA ON HANDLINES BOATSAPPLICATION OF UFB NANOTECHNOLOGY TO PRESERVE FOR OCEAN TUNA ON HANDLINES BOATS    
PhPhPhPhaaaam Vm Vm Vm Vaaaan Long, n Long, n Long, n Long, DaDaDaDang Vng Vng Vng Vaaaan Ann Ann Ann An    

SummarySummarySummarySummary    

With purpose of improving the quality of ocean tuna to achieve to A standard for export, from 2016, the 
Research Institute for marine fisheries (RIMF) has co-operated with YZSIDE.COM PTE.LTD (Singapore) for 
experiment application of UFB (Ultra Fine Bubble) nanotechnology in preservation of ocean tuna on 
handlines boats in Binh Dinh. The project staffs and the researchers have performed two study tours and the 
achieved results were very good. All ocean tuna preserved by nanotechnology were certified for exporting 
fresh grade (type A, K value = 28 - ÷29%) to the Japanese market. Meanwhile, the quality of ocean tuna 
preserved in the traditional way by fishermen (control sample) are lower than class B quality (K value ≥ 32%). 
Key word:Key word:Key word:Key word: Ocean tuna, UFB nanotechnology, handlines, preservation. 
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XÂY D3NG QUY TRÌNH B6O QU6N THGY S6N TRÊN 
TÀU L-.I KÉO XA B� B9NG CÔNG NGH� L/NH K+T HDP   

NguyNguyNguyNguy����n Xuân Thin Xuân Thin Xuân Thin Xuân Thi1111,,,, Ph Ph Ph PhPPPPm V�n Longm V�n Longm V�n Longm V�n Long1111 Nguy Nguy Nguy Nguy����n Trí Áin Trí Áin Trí Áin Trí Ái1111, �inh Xuân Hùng, �inh Xuân Hùng, �inh Xuân Hùng, �inh Xuân Hùng1111, , , ,     
Bùi ThBùi ThBùi ThBùi Th���� Thu Hi Thu Hi Thu Hi Thu Hi####nnnn1111,,,,    PhPhPhPhPPPPm Thm Thm Thm Th���� �i �i �i �i####mmmm1111....    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Bài vi!t này trình bày tóm tOt k!t qu* chính thYc hi2n "# tài “ Nghiên c>u công ngh2 b*o qu*n s*n phvm khai 
thác trên tàu l�Ri kéo xa b�" (giai "oPn 2014-2016), do TZng cXc Th(y s*n là cT quan qu*n lý, Vi2n Nghiên 
c>u H*i s*n là "Tn v� thYc hi2n. K!t qu* thk nghi2m trên tàu l�Ri kéo BTh 99567 TS c(a t�nh Bình Thu,n cho 
thWy: Quy trình b*o qu*n th(y s*n trên tàu l�Ri kéo xa b� b`ng công ngh2 lPnh k!t h'p phù h'p vRi "i#u ki2n 
s*n xuWt và trình "I c(a ng� dân Vi2t Nam. H2 thSng thi!t b� v,n hành tY "Ing hóa, Zn "�nh, hi2u qu*; l�'ng 
n�Rc "á sk dXng cho b*o qu*n gi*m kho*ng 55-60% so vRi lúc ch�a lOp "it h2 thSng lPnh. N�Rc "á mang theo 
tích tra d�Ri h�m không b� hao hXt ; th�i gian b*o qu*n th(y s*n là 25 ngày, trong khi ng� dân b*o qu*n th�i 
gian d�Ri 10 ngày; chWt l�'ng s*n phvm t�ng trên 30% so vRi quy trình hi2n tPi c(a ng� dân. ChWt l�'ng c*m 
quan, hóa sinh "#u n`m trong giRi hPn an toàn thYc phvm; gi*m "�'c tM 52,8% - 80,2% tZn thWt v# sS l�'ng so 
vRi quy trình hi2n tPi c(a ng� dân; doanh thu chuy!n bi/n t�ng lên 15,7-19,3%. K!t qu* "# tài s� giúp các tàu 
l�Ri kéo xa b� hoPt "Ing th�i gian dài trên bi/n, góp ph�n tích cYc vào vi2c b*o v2 toàn v[n lãnh thZ vùng 
bi/n, "*o c(a TZ quSc; gOn k!t giaa nhi2m vX kinh t! và quSc phòng, an ninh.  
TTTTMMMM khóa khóa khóa khóa: B*o qu*n, công ngh2, quy trình, l�Ri kéo, s*n phvm. 

 

1. �*T V+N �,26262626    

Hi2n tPi, s*n phvm khai thác c(a tàu l�Ri kéo 
ch( y!u "�'c b*o qu*n lPnh b`ng n�Rc "á và có các 
t%n tPi: Cá không "�'c làm lPnh ngay do ch�a có 
công "oPn (và thi!t b�) hP nhi2t th(y s*n tr�Rc khi 
b*o qu*n, do "ó mWt mIt l�'ng nhi2t lRn "/ hP nhi2t 
"I cá trong quá trình b*o qu*n; h�m b*o qu*n không 
có dàn lPnh, nên n�Rc "á tan nhanh; nhi2t "I trong 
h�m không duy trì . 00C (th��ng . nhi2t "I 3-50C). 
Do "ó  th(y s*n ch� b*o qu*n trong kho*ng 10 ngày; 
trong khi "ó th�i gian c(a 01 chuy!n bi/n c(a tàu 
khai thác h*i s*n xa b� tM 20-25 ngày. Do b*o qu*n 
b`ng n�Rc "á cho nên dpn "!n tZn thWt sau thu 
hoPch c(a tàu l�Ri kéo là rWt lRn tM 35 - 48%, trong 
khi các ngh# khác thWp hTn, l�Ri vây (17,7%), l�Ri rê 
(22,8% ) và câu vàng (23,0%) [1,3]. TM nhang vWn "# 
trên BI Nông nghi2p và Phát tri/n nông thôn giao cho 
Vi2n Nghiên c>u H*i s*n thYc hi2n "# tài “Nghiên c>u 
công ngh2 b*o qu*n s*n phvm khai thác trên tàu l�Ri 
kéo xa b�”, th�i gian tM 2014-2016.  

Sau khi nghiên c>u các tài li2u trong và ngoài 
n�Rc, "# tài "�a ra "�nh h�Rng là >ng dXng công 
ngh2 làm lPnh k!t h'p (lPnh ngâm và lPnh thWm) "/ 
xây dYng quy trình công ngh2 b*o qu*n th(y s*n 
trên tàu khai thác h*i s*n xa b� phù h'p vRi tình hình 
thYc ti�n hi2n nay [2]. Sau mIt n�m thk nghi2m trên 
tàu l�Ri kéo xa b�, sS "�ng ký BTh 99567 TS c(a t�nh 

                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản 

Bình Thu,n cho k!t qu* kh* quan.  Bài vi!t trình bày 
tóm tOt k!t qu* thk nghi2m xây dYng “Quy trình b*o 
qu*n th(y s*n trên tàu l�Ri kéo xa b� b`ng công 
ngh2 lPnh k!t h'p” nh`m giúp các tZ ch>c, cá nhân 
làm ngh# l�Ri kéo xa b� >ng dXng vào thYc ti�n. 

2. PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 

2.1. �2.1. �2.1. �2.1. �����a "ia "ia "ia "i////m, thm, thm, thm, th����i gian thi gian thi gian thi gian thYYYYc hic hic hic hi2222nnnn    

Nghiên c>u "�'c thYc hi2n trên tàu l�Ri kéo xa 
b�, sS "�ng ký BTh 99567 TS (Bình Thu,n). Vùng 
bi/n hoPt "Ing c(a tàu l�Ri kéo là vùng bi/n xa b� 
�ông Nam bI. Th�i gian thYc hi2n: TM tháng 
12/2015 — 11/2016 

2.2 H2.2 H2.2 H2.2 H2222 th th th thSSSSng thing thing thing thi!!!!t bt bt bt b���� trên tàu l� trên tàu l� trên tàu l� trên tàu l�RRRRi kéoi kéoi kéoi kéo    

H2 thSng thi!t b� b*o qu*n lPnh trên tàu l�Ri kéo 
g%m có 01 máy nén lPnh, "i kèm các bI ph,n bình 
ng�ng, bình tách nhRt, bình tách long, van, "��ng 
Sng truy#n nhi2t; h2 thSng này cung cWp lPnh cho 02 
bI ph,n: (1) Thi!t b� ngâm hP nhi2t th(y s*n có công 
suWt 5-6 tWn/ngày (600-700 kg/mj); (2) H2 thSng 
h�m lPnh thWm b*o qu*n s*n phvm trên tàu "�'c c*i 
tPo tM h�m cs c(a tàu; có 03 h�m b*o qu*n "�'c c*i 
tPo, cách nhi2t b`ng PU; công suWt 30 tWn (10 
tWn/h�m) [2]. 

2.3. Ph�Tng pháp nghiên c2.3. Ph�Tng pháp nghiên c2.3. Ph�Tng pháp nghiên c2.3. Ph�Tng pháp nghiên c>u >u >u >u     

2.3.1. �Si t�'ng nghiên c>u: : : : Cá "ù (Otolithes 
sp) — gKi tOt là cá, mYc Sng Trung Hoa (Loligo 
Chinensis) — gKi tOt là mYc.      
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2.3.2. ST "% bS trí thí nghi2m trên tàu l�Ri kéo xa b�

 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    +     +     +     + �Si vRi cá:::: Cá sau khi "ánh bOt, "�'c phân loPi, 
rka, "/ ráo, x!p khay vRi khSi l�'ng 10kg/khay. Sau 
"ó ti!n hành b*o qu*n theo các ph�Tng án thí 
nghi2m sau:    

- Thí nghi2m 1 (TN1): S*n phvm sau khai thác 
"�'c ti!n hành : Rka -> Phân loPi -> Rka  -> X!p khay 
-> Ngâm hP nhi2t b`ng h2 thSng lPnh tu�n hoàn -> 
B*o qu*n lPnh thWm (-10C) 

- Thí nghi2m 2 (TN2): Rka -> Phân loPi -> Rka -> 
X!p khay -> B*o qu*n lPnh thWm (10C) 

- Thí nghi2m 3 (TN3): Rka -> Phân loPi -> Rka -> 
X!p khay -> Ngâm hP nhi2t b`ng h2 thSng lPnh tu�n 
hoàn-> B*o qu*n trong h�m th��ng  

- Thí nghi2m 4 (TN4): Rka -> Phân loPi -> Rka -> 
X!p khay -> Ngâm hP nhi2t b`ng n�Rc "á -> B*o 
qu*n trong h�m th��ng. 

- �Si ch>ng (�C): Rka -> Phân loPi -> Rka -> X!p 
khay -> B*o qu*n trong h�m th��ng. 

     +      +      +      + �Si vRi mYc: : : : - Thí nghi2m 1 (TN1): S*n phvm 
sau khai thác "�'c ti!n hành các b�Rc sau: Rka -> 
Phân loPi -> MZ bo nIi tPng -> Rka -> Cho vào túi 
nilon  ->  X!p khay -> Ngâm hP nhi2t b`ng h2 thSng 
lPnh tu�n hoàn-> B*o qu*n lPnh thWm (-10C).  

- Thí nghi2m 2 (TN2): Rka -> Phân loPi -> MZ bo 
nIi tPng -> Rka -> Cho vào túi nilon  ->  X!p khay -> 
B*o qu*n lPnh thWm (-10C).  

- Thí nghi2m 3 (TN3): Rka -> Phân loPi -> MZ bo 
nIi tPng -> Rka -> Cho vào túi nilon  ->  X!p khay -> 
Ngâm hP nhi2t b`ng h2 thSng lPnh tu�n hoàn -> B*o 
qu*n trong h�m th��ng. 

- Thí nghi2m 4 (TN4): Rka -> Phân loPi -> MZ bo 
nIi tPng -> Rka -> Cho vào túi nilon  ->  X!p khay -> 
Ngâm hP nhi2t b`ng n�Rc "á -> B*o qu*n trong h�m 
th��ng. 

- �Si ch>ng (�C): ThYc hi2n theo quy trình sau: 
Rka -> Phân loPi -> MZ nIi tPng -> Rka -> Cho vào túi 
nilon -> X!p khay -> B*o qu*n trong h�m th��ng. 

Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2 Thí nghiệm 4 Thí nghiệm 3 

Bảo quản trong hầm 

lạnh thấm (-10
C) 

Ngâm hạ nhiệt bằng nước 

biển lạnh (-1
0
C) 

Bảo quản trong hầm 

lạnh thấm (-10
C) 

Ngâm hạ nhiệt bằng nước 

biển lạnh (-1
0
C) 

Bảo quản trong 

hầm thường   

Ngâm hạ nhiệt 
bằng đá xay (0

0
C) 

Bảo quản trong 

hầm thường  

Bảo quản trong 

hầm thường  

Đối 

chứng 
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2.3.3. Cách lWy mpu:  :  :  :  LWy mpu tM khi "�a lên tàu, 
làm thí nghi2m cho "!n khi tàu v# b� là 25 ngày. 

2.3.4. B*o qu*n mpu 
- Trên tàu: Mpu sau khi lWy "�'c mã hóa và "�a 

xuSng h�m b*o qu*n. X!p nhang mpu b*o qu*n 
không qua công "oPn ngâm hP nhi2t . mIt chU riêng 
"/ tránh *nh h�.ng "!n các mpu khác. 

- Khi tàu v# b�, lWy mpu ra khoi h�m -> bKc kín 
tMng con b`ng màng bao thYc phvm -> cho mpu vào 
túi hút chân không -> Gki mpu "!n cT s. cWp "ông -
20 ± 20C -> B*o qu*n b`ng "á gel trong thùng xSp -> 
V,n chuy/n b`ng máy bay v# H*i Phòng và "�a v# 
Phòng thí nghi2m Vi2n Nghiên c>u H*i s*n. 

2.4. Ph�Tng pháp "ánh giá ch2.4. Ph�Tng pháp "ánh giá ch2.4. Ph�Tng pháp "ánh giá ch2.4. Ph�Tng pháp "ánh giá chWt l�'ngWt l�'ngWt l�'ngWt l�'ng    
- Phân tích c*m quan: (1) �ánh giá "I t�Ti theo 

Qui ch! c(a HIi "%ng (EEC) No. 103/76 OJ No.L20 
(28-01-1976) (EEC,1976); (2) Theo ph�Tng pháp mô t* 
(TCVN 3215-79); (3) HIi "%ng "ánh giá c*m quan (5 
ng��i) xây dYng bi/u mpu thang "i/m, phi!u "i/m 
"ánh giá.  

- Ph�Tng pháp lWy mpu theo 5276-90 th(y s*n.  
- Phân tích hàm l�'ng nitT tZng sS theo TCVN 

3705-1990  
- Phân tích hàm l�'ng nitT amin theo TCVN 

3708-1990 
- Phân tích hàm l�'ng nitT amoniac theo TCVN 

3706-1990 
- Phân tích tZng sS vi sinh v,t hi!u khí b`ng 

TCVN 4884-2005  

- Phân tích hàm l�'ng lipid tZng sS FAO 
1986.147214 

- Hao hXt khSi l�'ng theo ph�Tng pháp cân khSi 
l�'ng:   

Trong "ó:    
- ∆ M: "I hao hXt khSi l�'ng (%) 
- Mbandau: KhSi l�'ng mpu tr�Rc khi b*o qu*n(kg) 
- Msau: KhSi l�'ng mpu sau b*o qu*n (kg) 
2.5. Ph�Tng pháp x2.5. Ph�Tng pháp x2.5. Ph�Tng pháp x2.5. Ph�Tng pháp xk lk lk lk lý sý sý sý sS li2uS li2uS li2uS li2u    
SS li2u thYc nghi2m "�'c xk lý thSng kê b`ng 

ph�n m#n Statgraphic XV và d�Ri sY hU tr' c(a ph�n 
m#m Excel. MUi thí nghi2m "#u ti!n hành 3 l�n và 
lWy k!t qu* trung bình. 

3. K�T QU� VÀ TH�O LU N 
3.1. K3.1. K3.1. K3.1. K!!!!t qut qut qut qu**** th th th thkkkk nghi nghi nghi nghi2222m bm bm bm b****o quo quo quo qu****n sn sn sn s****n phn phn phn phvvvvm trên m trên m trên m trên 

tàu l�tàu l�tàu l�tàu l�RRRRi kéo xa bi kéo xa bi kéo xa bi kéo xa b����    
3.1.1. Phân loPi s*n phvm  
Ngh# l�Ri kéo xa b� th��ng phân loPi s*n phvm 

thành các nhóm cá chKn, cá xô, cá tPp, k!t h'p phân 
loPi theo loài "/ có ph�Tng án b*o qu*n h'p lý. K!t 
qu* nghiên c>u cho thWy th�i gian phân loPi s*n 
phvm trên tàu l�Ri kéo dao "Ing kho*ng tM 13 — 65 
phút, trung bình là 36 phút. Vi2c phân loPi và rka cá ít 
nhi#u csng *nh h�.ng "!n chWt l�'ng s*n phvm. �/ 
gi*m l�'ng cá b� �Tn trong giai "oPn này thì c�n thi!t 
ph*i rút ngOn th�i gian và có bi2n pháp che nOng n!u 
công vi2c di�n ra vào ban ngày. Quá trình phân loPi 
ph( mIt lRp n�Rc "á lên b# mit th(y s*n. 

 
Hình 1: ThHình 1: ThHình 1: ThHình 1: Th�i gian làm�i gian làm�i gian làm�i gian làm l l l lPnh n�Rc bi/nPnh n�Rc bi/nPnh n�Rc bi/nPnh n�Rc bi/n    

 
Hình 2: Ngâm hHình 2: Ngâm hHình 2: Ngâm hHình 2: Ngâm hP nhi2t th(y s*nP nhi2t th(y s*nP nhi2t th(y s*nP nhi2t th(y s*n    

3.1.2 Ngâm hP nhi2t th(y s*n b`ng n�Rc bi/n 
lPnh tu�n hoàn 

�/ thYc hi2n vi2c ngâm hP nhi2t b`ng n�Rc bi/n 
lPnh tu�n hoàn thì tr�Rc mUi mj l�Ri v,n hành thi!t 
b� "/ hP nhi2t "I n�Rc bi/n. K!t qu* nghiên c>u cho 
thWy nhi2t "I n�Rc bi/n trung bình tr�Rc khi chPy 
máy làm lPnh là 27,80C, "I min tM 31 - 34‰. �/ hP 
nhi2t "I n�Rc bi/n v# -10C thì c�n thi!t ph*i v,n 

hành máy lPnh trong kho*ng th�i gian tM 45 — 50 
phút, trung bình là 47 phút. Trong nka th�i gian 
"�u nhi2t "I n�Rc bi/n hP rWt nhanh tM 27,80C, 
xuSng 30C. Nh�ng . giai "oPn nka th�i gian sau, 
"/ hP nhi2t "I tM 30C v# m>c -10C thì ph*i mWt 
thêm 22 phút (hình 1). 

 Khi nhi2t "I n�Rc bi/n "Pt m>c -10C thì ti!n 
hành ngâm hP nhi2t th(y s*n. �Si vRi cá thì ti!n 

∆ M  =  
(Mbanđầu– Msau ) * 

100 Mband
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hành ngâm trYc ti!p vào n�Rc bi/n lPnh, còn mYc thì 
bKc trong túi PE "/ ng�n mYc ti!p xúc trYc ti!p vRi 
n�Rc bi/n lPnh. Trong quá trình ngâm hP nhi2t, máy 
làm lPnh n�Rc bi/n v,n hành bình th��ng. Nhi2t "I 
trung bình c(a th(y s*n tr�Rc khi ngâm hP nhi2t là 
22,50C. Th�i gian trung bình ngâm "/ th(y s*n hP 
xuSng -10C là 28 phút (Hình 2).  

3.1.3. B*o qu*n th(y s*n 
Tr�Rc khi cho cá vào h�m, r*i 01 lRp "á lót "áy 

h�m, sau "ó cho lRp khay cá lên trên, x!p h!t lRp 
khay cá thì ti!n hành r*i 01 lRp "á, c> thYc hi2n nh� 
v,y cho "!n lúc "�y h�m và cuSi cùng là lRp "á ph( 
b# mit h�m b*o qu*n. Cá "�'c x!p vào h�m theo 
tMng lRp, xen giaa 2 lRp khay cá là 1 lRp "á xay. �I 
dày c(a lRp "á tùy thuIc vào ph�Tng pháp b*o qu*n. 
�Si vRi b*o qu*n cá trong h�m lPnh thWm thì l�'ng 
"á b*o qu*n ch� b`ng 1/3 so vRi b*o qu*n cá trong 

h�m th��ng theo cách b*o qu*n c(a ng� dân (b`ng 
n�Rc "á). 

3.2. Ch3.2. Ch3.2. Ch3.2. ChWt l�'ng th(y s*n trong quá trWt l�'ng th(y s*n trong quá trWt l�'ng th(y s*n trong quá trWt l�'ng th(y s*n trong quá trình bình bình bình b*o *o *o *o 
ququququ*n*n*n*n    

 Hi2u qu* kinh t! c(a mUi chuy!n bi!n "�'c 
"ánh giá thông qua sS l�'ng và chWt l�'ng c(a th(y 
s*n. S*n l�'ng trong mUi chuy!n bi/n phX thuIc 
nhi#u vào y!u tS khách quan (ng� tr��ng, th�i ti!t, 
công ngh2 khai thác…), nh�ng chWt l�'ng th(y s*n 
phX thuIc vào quy trình công ngh2 và thi!t b� b*o 
qu*n trên tàu. ChWt l�'ng 25 ngày b*o qu*n th(y s*n 
các mpu thí nghi2m "�'c th/ hi2n tPi các b*ng 1, 2, 
3, 4. 

- So sánh v# sS l�'ng, chWt l�'ng cá "ù c(a công 
ngh2 b*o qu*n lPnh k!t h'p (TN 1) vRi công ngh2 
b*o qu*n b`ng n�Rc "á (mpu "Si ch>ng) trong 25 
ngày b*o qu*n tPi b*ng 1, 2. 

BBBB****ng 1: Chng 1: Chng 1: Chng 1: Ch���� tiêu ch tiêu ch tiêu ch tiêu chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng cng cng cng c((((a cá "a cá "a cá "a cá "ù 25 ngày bù 25 ngày bù 25 ngày bù 25 ngày b****o quo quo quo qu****nnnn    
Các chCác chCác chCác ch���� tiêu ch tiêu ch tiêu ch tiêu chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng 25 ngày bng 25 ngày bng 25 ngày bng 25 ngày b****o quo quo quo qu****nnnn    

TT 
CCCC****m Quanm Quanm Quanm Quan    Protein (%)Protein (%)Protein (%)Protein (%)    

NHNHNHNH3333    
(mg/100g)(mg/100g)(mg/100g)(mg/100g)    

NaaNaaNaaNaa    
(%)(%)(%)(%)    

LipidLipidLipidLipid    
(%)(%)(%)(%)    

TTTTZZZZng sng sng sng sSSSS    
VKHK VKHK VKHK VKHK 

(CFU/g)(CFU/g)(CFU/g)(CFU/g)    
Ban "�u 197,80±1,92 20,14 ± 0,25 15,53 ± 0,32 0,22± 0,01 2,47±0,03 2,1 x 10

4
 

TN1 177,16±1,90 18,41 ± 0,23 44,54 ± 0,23 0,13±0,03 2,07±0,04 9,5x 10
5
 

TN2 150,74±1,76 16,54 ± 0,12 55,13 ± 0,12 0,12±0,01 1,95±0,02 7,6 x 10
5 

TN3 114,78±3,06 16,04 ± 0,21 68,15 ± 0,25 0,11±0,02 1,80±0,03 8,6 x 10
5
 

TN4 100,98±2,87 16,12 ± 0,1 69,24 ± 0,16 0,1±0,02 1,75±0,05 9,3 x 10
5
 

�Si ch>ng 89,72±3,67 15,37 ± 0,13 75,42 ± 0,11 0,08±0,01 1,53±0,05 7,4 x 10
6
 

BBBB*ng 2: M>c "I tZn thWt c(a cá "ù 25 ngày b*o qu*n*ng 2: M>c "I tZn thWt c(a cá "ù 25 ngày b*o qu*n*ng 2: M>c "I tZn thWt c(a cá "ù 25 ngày b*o qu*n*ng 2: M>c "I tZn thWt c(a cá "ù 25 ngày b*o qu*n    
MMMM>>>>c "c "c "c "IIII t t t tZZZZn thn thn thn thWWWWt cht cht cht chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng 25 ngày bng 25 ngày bng 25 ngày bng 25 ngày b****o quo quo quo qu****n so vn so vn so vn so vRRRRi chi chi chi chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng ban "ng ban "ng ban "ng ban "����u u u u      

TT KhKhKhKhSSSSi l�i l�i l�i l�''''ngngngng (%) (%) (%) (%)    CCCC****m Quan (%)m Quan (%)m Quan (%)m Quan (%)    Protein (%)Protein (%)Protein (%)Protein (%)    TTTTZZZZng sng sng sng sSSSS VKHK (C VKHK (C VKHK (C VKHK (CFU/g)FU/g)FU/g)FU/g)    
TN1 2,91 10,43 8,59 
TN2 4,56 23,79 17,87 
TN3 5,62 41,97 20,36 
TN4 6,98 48,95 19,96 

Trong ng�wng cho phép  
Q� 46/BYT(<106) 

�Si ch>ng 6,16 54,64 23,68 chPm ng�wng cho phép 

+ Ch� tiêu c*m quan: "i/m c*m quan c(a mpu 
b*o qu*n lPnh k!t h'p (TN 1) là 177,16; "i/m c*m 
quan c(a mpu "Si ch>ng là 89,72; nh� v,y chWt l�'ng 
c*m quan c(a mpu b*o qu*n lPnh k!t h'p t�ng lên 
97,5% so vRi "i/m c*m quan c(a mpu "Si ch>ng. 

+ Ch� tiêu protein: protein c(a mpu b*o qu*n 
lPnh k!t h'p (TN 1) là 18,41%; protein c(a mpu "Si 
ch>ng là 15,37%; nh� v,y protein c(a mpu b*o qu*n 
lPnh k!t h'p cao hTn g�n 20% so vRi protein c(a mpu 
"Si ch>ng. 

+ Ch� tiêu NH3: NH3 c(a mpu b*o qu*n lPnh k!t 
h'p (TN 1) là 44,54 mg/100g; NH3 c(a mpu "Si 
ch>ng là 75,42 mg/100g; nh� v,y NH3 c(a mpu b*o 
qu*n lPnh k!t h'p thWp hTn 69,3% so vRi mpu "Si 
ch>ng. 

+ Ch� tiêu tZng sS (vi khuvn hi!u khí) VKHK: 
TZng sS VKHK c(a mpu b*o qu*n lPnh k!t h'p (TN 
1) là 9,5 x 105, trong ng�wng cho phép theo  Q� 
46/BYT(<106); tZng sS VKHK c(a mpu "Si ch>ng là 
7,4 x 106, v�'t ng�wng cho phép theo  Q� 46/BYT. 
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+ Ch� tiêu khSi l�'ng: khSi l�'ng tZn thWt c(a 
mpu b*o qu*n lPnh k!t h'p (TN 1) là 2,91%; khSi 
l�'ng c(a mpu "Si ch>ng là 6,16%; nh� v,y khSi 
l�'ng c(a mpu b*o qu*n lPnh k!t h'p gi*m "�'c 
52,8%  tZn thWt so vRi khSi l�'ng c(a mpu "Si ch>ng. 

- So sánh v# sS l�'ng, chWt l�'ng mYc Sng c(a 
công ngh2 b*o qu*n lPnh k!t h'p (TN 1) vRi công 
ngh2 b*o qu*n b`ng n�Rc "á (mpu "Si ch>ng) trong 
25 ngày b*o qu*n tPi b*ng 3, 4. 

BBBB****ng 3: Các chng 3: Các chng 3: Các chng 3: Các ch���� tiêu ch tiêu ch tiêu ch tiêu chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng nhóm mng nhóm mng nhóm mng nhóm mYYYYc 25 ngày bc 25 ngày bc 25 ngày bc 25 ngày b****o quo quo quo qu****nnnn 
Các chCác chCác chCác ch���� tiêu ch tiêu ch tiêu ch tiêu chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng 25 ngày bng 25 ngày bng 25 ngày bng 25 ngày b****o quo quo quo qu****nnnn     

TT 
CCCC****m Quanm Quanm Quanm Quan (%) (%) (%) (%)    Protein (%)Protein (%)Protein (%)Protein (%)    

NHNHNHNH3333    
(mg/100g)(mg/100g)(mg/100g)(mg/100g)    

NaaNaaNaaNaa    
(%)(%)(%)(%)    

LipidLipidLipidLipid    
(%)(%)(%)(%)    

TTTTZZZZng sng sng sng sSSSS VKHK  VKHK  VKHK  VKHK 
(CFU/g)(CFU/g)(CFU/g)(CFU/g)    

Ban "�u 198,80±1,30 19,25 ± 0,02 12,4 ± 0,23 0,6±0,02 1,97±0,04 1,5 x 10
4
 

TN1 180,12±1,75 17,75 ± 0,13 39,75 ±0,32 0,45±0,01 1,41±0,05 7 x 10
5
 

TN2 131,68±3,97 16,43 ± 0,12 48,69 ± 0,1 0,41±0,01 1,18±0,02 8,5 x 10
5
 

�Si ch>ng 86,28±3,76 16,02 ± 0,21 76,34 ±0,11 0,4±0,02 1,04±0,01 1,1 x 10
6
 

BBBB****ng 4: Mng 4: Mng 4: Mng 4: M>>>>c "c "c "c "IIII t t t tZZZZn thn thn thn thWWWWt  nhóm mt  nhóm mt  nhóm mt  nhóm mYYYYc 25 ngày bc 25 ngày bc 25 ngày bc 25 ngày b****o quo quo quo qu****nnnn    
MMMM>>>>c "c "c "c "IIII t t t tZZZZn thn thn thn thWWWWt cht cht cht chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng sau 25 ngng sau 25 ngng sau 25 ngng sau 25 ngày bày bày bày b****o quo quo quo qu****n so vn so vn so vn so vRRRRi chi chi chi chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng ban "ng ban "ng ban "ng ban "����uuuu    TT 

KhKhKhKhSSSSi l�i l�i l�i l�''''ng (%)ng (%)ng (%)ng (%)    CCCC****m Quanm Quanm Quanm Quan    Protein (%)Protein (%)Protein (%)Protein (%)    TTTTZZZZng sng sng sng sSSSS VKHK (CFU/g) VKHK (CFU/g) VKHK (CFU/g) VKHK (CFU/g)    
TN1 4,2 7,51 7,79 
TN2 5,25 16,68 14,65 

�Si ch>ng 7,57 40,90 16,78 

Trong ng�wng cho phép  Q� 
46/BYT 

+ Ch� tiêu c*m quan: "i/m c*m quan c(a mpu 
b*o qu*n lPnh k!t h'p (TN 1) là 180,12; "i/m c*m 
quan c(a mpu "Si ch>ng là 86,28; nh� v,y chWt l�'ng 
c*m quan c(a mpu b*o qu*n lPnh k!t h'p t�ng lên 
108,8% so vRi "i/m c*m quan c(a mpu "Si ch>ng. 

+ Ch� tiêu protein: protein c(a mpu b*o qu*n 
lPnh k!t h'p (TN 1) là 17,75%; protein c(a mpu "Si 
ch>ng là 16,02%; nh� v,y protein c(a mpu b*o qu*n 
lPnh k!t h'p cao hTn g�n 11% so vRi protein c(a mpu 
"Si ch>ng. 

+ Ch� tiêu NH3: NH3 c(a mpu b*o qu*n lPnh k!t 
h'p (TN 1) là 39,75 mg/100g; NH3 c(a mpu "Si 
ch>ng là 76,34 mg/100g; nh� v,y NH3 c(a mpu b*o 
qu*n lPnh k!t h'p thWp hTn 92% so vRi mpu "Si 
ch>ng. 

+ Ch� tiêu tZng sS VKHK: TZng sS VKHK c(a 
mpu b*o qu*n lPnh k!t h'p (TN 1) là 7x105, trong 
ng�wng cho phép theo Q� 46/BYT(<106); tZng sS 
VKHK c(a mpu "Si ch>ng là 1,1 x 106, v�'t ng�wng 
cho phép theo Q� 46/BYT. 

+ Ch� tiêu khSi l�'ng: KhSi l�'ng tZn thWt c(a 
mpu b*o qu*n lPnh k!t h'p (TN 1) là 4,2%; khSi 
l�'ng c(a mpu "Si ch>ng là 7,57%; nh� v,y khSi 
l�'ng c(a mpu b*o qu*n lPnh k!t h'p gi*m "�'c 
80,2%  tZn thWt so vRi khSi l�'ng c(a mpu "Si ch>ng. 

3.3. �ánh giá hi3.3. �ánh giá hi3.3. �ánh giá hi3.3. �ánh giá hi2222u quu quu quu qu**** kinh t kinh t kinh t kinh t!!!!    ---- k k k k���� thu thu thu thu,,,,tttt    
K!t qu* thk nghi2m Quy trình công ngh2, h2 

thSng thi!t b� b*o qu*n trên tàu l�Ri kéo xa b� BTh 
99567 TS c(a t�nh Bình Thu,n tM tháng 12/2015 "!n 

tháng 11/2016 cho thWy: Quy trình b*o qu*n th(y 
s*n trên tàu l�Ri kéo xa b� b`ng làm lPnh k!t h'p 
phù h'p vRi "i#u ki2n s*n xuWt và trình "I c(a ng� 
dân. H2 thSng thi!t b� v,n hành tY "Ing, Zn "�nh, 
hi2u qu*; máy nén "�'c trích lYc tM máy chính nên 
l�'ng tiêu hao nhiên li2u c(a "Ing cT chính t�ng 
thêm 2% (vRi tàu 500 CV). L�'ng n�Rc "á sk dXng 
cho b*o qu*n gi*m 55-60 % tính cho cá chKn so vRi 
lúc ch�a lOp "it h2 thSng lPnh. N�Rc "á mang theo 
tích tra d�Ri h�m không b� hao hXt (nh� nhi2t "I 
h�m b*o qu*n duy trì -1÷00C). Th�i gian b*o qu*n 
th(y s*n 20-25 ngày; (b*o qu*n b`ng n�Rc "á có th�i 
gian b*o qu*n <10 ngày). ChWt l�'ng s*n phvm t�ng 
trên 30 % (tM 15,37-108,8% tùy tMng ch� tiêu) so vRi 
quy trình hi2n tPi (b`ng m�Rc "á). ChWt l�'ng c*m 
quan, hóa sinh "#u n`m trong giRi hPn an toàn thYc 
phvm. Giá bán s*n phvm c(a tàu thk nghi2m cao hTn 
giá s*n phvm c(a tàu "Si ch>ng tM 4.000 - 16.000 
"/kg tùy tMng loPi cá (trM cá phân); doanh thu 
chuy!n bi/n t�ng lên 13-19%, trong khi chi phí thWp 
hTn (do l�'ng n�Rc "á sk dXng gi*m 55-60 %) [2].   

TZng doanh thu c(a 01 chuy!n bi/n là 
842.386.000 "%ng; trong "ó doanh thu t�ng thêm 
132.286.000 "%ng. Chi phí chuy!n bi/n tr�Rc khi lOp 
"it h2 thSng thi!t b� b*o qu*n lPnh: 619.825.000 "%ng. 
Chi phí chuy!n bi/n sau khi lOp "it h2 thSng thi!t b� 
b*o qu*n 611.200.000 "%ng. Chênh l2ch: 8.625.000 
"%ng là do: chi phí sau khi có lOp "it h2 thSng b*o 
qu*n lPnh thì l�'ng n�Rc "á gi*m 700 cây, t�Tng  >ng 
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11.900.000 "%ng; còn ti#n nhiên li2u t�ng lên 3.275.000 
"%ng (d�u Diêzen 240 lít, nhRt 05 lít) [2]. 

Chi phí "�u t� cho 01 h2 thSng thi!t b� b*o qu*n 
lPnh là 500 tri2u "%ng (khi thi!t b� "�'c th�Tng mPi 
hóa). Doanh thu t�ng thêm chuy!n bi/n do bán cá là 
132.286.000 "%ng. Chi phí thu h%i vSn "�u t� thi!t b� 
b*o qu*n lPnh s� là: 500.000.000"/132.286.000"  = 4 
chuy!n bi/n (01 chuy!n bi/n có th�i gian 01 tháng) 
[2]. N!u tính "�y "( lãi vay ngân hàng, chi khWu hao, 
b*o d�wng và các chi phí khác thì 9-10 tháng s*n 
xuWt, s� thu h%i vSn bo ra lOp "it thi!t b� b*o qu*n. 

3.4. �3.4. �3.4. �3.4. �#### xu xu xu xuWWWWt Quy trình bt Quy trình bt Quy trình bt Quy trình b****o quo quo quo qu****n thn thn thn th((((y sy sy sy s****n trên n trên n trên n trên 
tàu l�tàu l�tàu l�tàu l�RRRRi kéo xa bi kéo xa bi kéo xa bi kéo xa b����        

3.4.1. �Si t�'ng và phPm vi áp dXng  
Quy trình này áp dXng "/ b*o qu*n nhang "Si 

t�'ng khai thác c(a ngh# l�Ri kéo xa b� có giá tr� 

kinh t! cao (cá chKn, cá xô). �Si vRi cá cá tPp (cá 
phân, cá l'n), 12 ngày "�u áp dXng quy trình này, 10 
ngày sau b*o qu*n b`ng "á xay. Quy trình này áp 
dXng "Si vRi các tZ ch>c, cá nhân s. hau tàu l�Ri kéo 
"ánh bOt . vùng bi/n xa b�, công suWt tàu tM 250 CV 
tr. lên. 

3.4.2. Yêu c�u v# tàu, công ngh2 và thi!t b� b*o 
qu*n 

3.4.2.1 Tàu l�Ri kéo: Công suWt máy chính ≥ 250 
cv; chi#u dài tàu ≥ 21m; chi#u rIng tàu ≥ 6 m. 

3.4.2.2 Công ngh2, thi!t b� b*o qu*n lPnh trên 
tàu l�Ri kéo 

- Công ngh2: Áp dXng công ngh2 b*o qu*n th(y 
s*n trên tàu l�Ri kéo xa b� b`ng công ngh2 lPnh k!t 
h'p (lPnh ngâm và lPnh thWm). 

3.4.3. ST "% quy trình công ngh2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

- Thi!t b�: H2 thSng lPnh trên tàu l�Ri kéo g%m 
có mIt máy nén lPnh công suWt tM 15-30HP hoPt "Ing 
trích lYc tM máy chính c(a tàu. H2 thSng này cung 
cWp lPnh cho 02 bI ph,n: thùng ngâm hP nhi2t và các 
h�m b*o qu*n. H�m b*o qu*n lPnh thWm ph*i "�'c 
cách nhi2t b`ng PU, s>c ch>a c(a h�m b*o qu*n tM 
30-50 tWn. Thùng hP nhi2t "I th(y s*n b`ng n�Rc 
bi/n lPnh, dung tích 1-2m3 b`ng v,t li2u composit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DXng cX phXc vX cho quá trình b*o qu*n: tWm mút 
mong; dù che m�a, nOng; khay nhYa; túi nilon; cào 
cá; xjng xúc cá. 

- Con ng��i, thi!t b�, dXng cX xk lý, b*o qu*n 
theo QCVN 02 -13:2009/BNNPTNT — Tàu cá - "i#u 
ki2n "*m b*o v2 sinh an toàn thYc phvm. 

3.4.4. Các b�Rc thYc hi2n quy trình  
----    B�Rc 1: Thu� s*n "�a lên tàu 

- 12 ngày đầu như cá chọn 

(trong túi PE, khay) 

- 12 ngày cuối bảo quản 

bằng nước đá (trong túi PE) 

 

Cá phân 

- Bốc hàng lên xe lạnh 

 

ThThThTh((((y sy sy sy s****n "�a lên tàun "�a lên tàun "�a lên tàun "�a lên tàu    

XXXXkkkk lý s lý s lý s lý sT bT bT bT bIIII    

Phân loPhân loPhân loPhân loPPPPi i i i     
((((loài, kích cw, chWt l�'ng, giá tr�)    
 

RRRRkkkka a a a     

Ngâm hNgâm hNgâm hNgâm hPPPP nhi nhi nhi nhi2222t trong n�t trong n�t trong n�t trong n�RRRRc bic bic bic bi////n n n n 
llllPPPPnh tunh tunh tunh tu����n hoànn hoànn hoànn hoàn    

BBBB****o quo quo quo qu****n trong hn trong hn trong hn trong h����m lm lm lm lPPPPnh nh nh nh     

VVVV,,,,n chuyn chuyn chuyn chuy////n vn vn vn v#### c c c c****ng cáng cáng cáng cá    

- Boong tàu vệ sinh sạch sẽ  

- Tránh ánh nắng, mưa tác 

động trực tiếp đến sản phẩm  

- Nước đá xay nhỏ phủ lên sản 

phẩm dày (5-10) cm 

- Nhiệt độ nước biển  lạnh -1
0
C 

- Thời gian ngâm hạ nhiệt <1 h 

- Hệ thống lạnh hoạt động để 
nhiệt độ không khí trong hầm 

luôn giữ ở nhiệt độ -1
0
C. 

XXXX!!!!p khayp khayp khayp khay    

Nước biển sạch xả trực tiếp vào 

từng khay 

Mỗi khay xếp 10-12kg SP 
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Tr�Rc khi "�a s*n phvm thu� s*n lên tàu, rka 
sPch boong tàu và lót tWm "2m cao su mong trên mit 
boong "/ tránh sY lây nhi�m c(a vi sinh v,t. Sau "ó, 
cvu "Xt cá lên boong tàu, thao tác thYc hi2n ph*i nh[ 
nhàng tránh va ",p mPnh (Hình 3). 

 
Hình 3: Hình 3: Hình 3: Hình 3: ��������a tha tha tha th(y s*n lên tàu(y s*n lên tàu(y s*n lên tàu(y s*n lên tàu    

----    B�Rc 2: Xk lý sT bI    

Thu� s*n vMa mRi "�a lên trên boong tàu, dùng 
vòi n�Rc bi/n sPch x�t trYc ti!p vào thu� s*n "/ rka 
sPch bùn, cát và nhRt cá. Sau "ó ph( lên trên thu� 
s*n 1 lRp "á xay nho dày 5-10 cm "/ hP nhi2t "I sT 
bI th(y s*n và luôn gia s*n phvm . nhi2t "I thWp 
trong quá trình xk lý ti!p theo. �%ng th�i  kéo dù 
che m�a, nOng ph( kín mit boong chuvn b� cho công 
"oPn phân loPi. 

----    B�Rc 3: Phân loPi        
Công "oPn này chia làm 02 giai "oPn: (1) tách 

riêng nhóm thu� s*n có giá tr� kinh t! cao (nhóm cá, 
mYc, tôm) và nhóm có giá tr� kinh t! thWp (cá tPp), 
thông th��ng nhóm cá có kích cw ≥ 10 cm x!p vào 
nhóm thu� s*n có giá tr� kinh t! cao; (2) ti!p tXc 
phân loPi nhóm thu� s*n có giá tr� kinh t! cao (cá 
chKn) theo loài và kích cw. Tách riêng nhóm cá, 
nhóm mYc, nhóm tôm và phân theo kích cw, cá có 
chi#u dài ≥ 20 cm, mYc Sng ≥ 10 cm x!p vào loPi có 
kích cw lRn, trong quá trình phân loPi ph( lên trên 
thu� s*n 1 lRp n�Rc "á xay nho dày 5-10 cm. 

- Nhóm cá chKn chuy/n qua công "oPn rka. 

- Nhóm cá tPp (cá phân) �Rp "á theo t� l2: 1 cá/ 
1"á, cho cá và "á vào túi PE hoic khay, sau "ó 
chuy/n vào h�m b*o qu*n. �Si vRi 12 ngày "�u, sau 
khi �u tiên hP nhi2t "I b*o qu*n cá chKn tr�Rc, sau 
"ó hP nhi2t "I cá tPp r%i �Rp "á; 10 ngày cuSi cùng 
c(a chuy!n bi/n thì �Rp "á trYc ti!p luôn. 

----    B�Rc 4: Rka 
Khi khay ch>a "�y thu� s*n chuy/n nhanh sang 

công "oPn rka. Công "oPn này, mIt thuy#n viên gia 
khay thu� s*n và mIt ng��i dùng vòi n�Rc bi/n cho 

vào khay cá "/ loPi bo nhRt và tPp chWt, ng��i gia 
khay liên tXc xóc khay cá "/ nhanh sPch (Hình 6). 

 
Hình 4: Hình 4: Hình 4: Hình 4: Phân loPhân loPhân loPhân loPPPPi giai "oi giai "oi giai "oi giai "oPPPPn 1n 1n 1n 1    

 
Hình 5: Hình 5: Hình 5: Hình 5: Phân loPhân loPhân loPhân loPi giai "oPn 2Pi giai "oPn 2Pi giai "oPn 2Pi giai "oPn 2    

    
Hình 6: Hình 6: Hình 6: Hình 6: RRRRka thu� s*nka thu� s*nka thu� s*nka thu� s*n    

- B�Rc 5: Ngâm hP nhi2t "I 
Tr�Rc khi ngâm hP nhi2t "I thu� s*n, h2 thSng 

lPnh ph*i "�'c v,n hành tr�Rc "/ hP nhi2t "I n�Rc 
bi/n trong thùng hP nhi2t tM nhi2t "I bình th��ng 
xuSng "!n nhi2t "I -10C và chuvn b� túi nilon "/ bKc 
kín phía trên mit khay. 

S*n phvm thu� s*n sau khi rka sPch, "�'c x!p 
vào khay, mUi khay 10-12kg. �Si vRi cá có kích cw lRn 
"�'c x!p nghiêng và tr. "�u, "uôi vào các khay. Sau 
"ó dùng túi nilon bKc kín mit khay và x!p các khay 
thu� s*n vào thùng ngâm hP nhi2t theo h�Rng th�ng 
">ng "/ khay thu� s*n ng,p trong dung d�ch n�Rc 
bi/n lPnh, c> x!p tMng lRp nh� v,y cho "!n khi "�y 
thùng r%i ",y kín nOp thùng "/ hPn ch! tZn thWt 
nhi2t; ngâm hP nhi2t kho*ng 20-30 phút "/ th(y s*n 
"Pt nhi2t "I -10C và cho s*n phvm ra, chuy/n sang 
công "oPn b*o qu*n (Hình 7). Sau mUi l�n ngâm hP 
nhi2t "I thì ph*i v2 sinh thùng ngâm sPch s� và thay 
mRi n�Rc bi/n sPch r%i hP nhi2t "I n�Rc bi/n xuSng -
10C "/ ngâm hP nhi2t cho mj thu� s*n k! ti!p. 
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Hình 7:HHình 7:HHình 7:HHình 7:HPPPP nhi nhi nhi nhi2222t "t "t "t "IIII th th th th((((y sy sy sy s****nnnn 

- B�Rc 6: B*o qu*n th(y s*n trong h�m 
Tr�Rc khi chuy/n thu� s*n xuSng h�m, h2 thSng 

lPnh "�'c v,n hành tr�Rc kho*ng 1h "/ hP nhi2t "I 
không khí trong h�m xuSng "!n nhi2t "I -10C. �áy 
h�m "�'c x!p mIt lRp "á cây. Các khay thu� s*n 
"�'c v,n chuy/n nhanh tM thùng hP nhi2t "I xuSng 
h�m b*o qu*n. Các khay "�'c x!p trong h�m theo 
tMng hàng n`m ngang, r*i mIt lRp "á trên các khay 
thu� s*n dày 3-5 cm. C> nh� v,y, x!p mIt lRp "á mIt 
lRp khay thu� s*n cho "!n khi "�y h�m. LRp khay 
trên "�'c x!p theo hình cha th,p so vRi lRp khay 
d�Ri "/ tránh cá b� "è nén. Trên cùng ph( mIt lRp "á 
dày 3-5 cm và ",y kín nOp h�m. Nhi2t "I h�m b*o 
qu*n luôn gia . nhi2t "I -10C trong suSt quá trình 
b*o qu*n nh� h2 thSng "i#u khi/n tY "Ing.  

Trong quá trình b*o qu*n, mUi ngày c�n ki/m 
tra h�m b*o qu*n 01 l�n "/ phát hi2n sY cS và xk lý 
k�p th�i. Sau khi b*o qu*n thu� s*n xong các dXng cX 
và mit boong ph*i "�'c v2 sinh sPch s�. MUi ngày 
c�n bTm n�Rc h�m máy 01 l�n "/ tránh cho n�Rc 
dâng lên h�m b*o qu*n th(y s*n. 

 
Hình 8Hình 8Hình 8Hình 8....    VVVV,,,,n chuyn chuyn chuyn chuy////n thn thn thn th((((y sy sy sy s****n xun xun xun xuSSSSng hng hng hng h����m  bm  bm  bm  b****o quo quo quo qu****nnnn           

 
Hình 9Hình 9Hình 9Hình 9....    BBBB*o qu*n TS trong h�m*o qu*n TS trong h�m*o qu*n TS trong h�m*o qu*n TS trong h�m 

----    B�Rc 7: V,n chuy/n, bSc hàng tPi b!n cá, c*ng 
cá        

Tàu l�Ri kéo xa b� v# b!n vRi mIt trong các "i#u 
ki2n sau: (1) Cá chKn "ã "�y các h�m b*o qu*n; (2) 
Cá chKn ch�a "�y tWt c* các h�m b*o qu*n, nh�ng 
th�i gian hoPt "Ing trên bi/n "ã "�'c 20-22 ngày 
(Không tính tr��ng h'p bWt kh* kháng do bão, 
gió…). 

Khi tàu di chuy/n v# b!n cá hoic c*ng cá, 
chuy/n thu� s*n d�Ri h�m b*o qu*n lên xe lPnh "/ 
v,n chuy/n v# cT s. ch! bi!n thu� s*n, ch' 
cá…(Hình 10). Khi tàu bSc h!t s*n phvm, ph*i v2 
sinh h�m b*o qu*n và boong tàu sPch s�, k!t thúc 
quá trình b*o qu*n c(a chuy!n bi/n. Nên khk trùng 
h�m tàu b`ng thuSc sát trùng, sau "ó m. nOp h�m "/ 
thoáng, khô, bay h!t mùi  r%i "óng kín nOp h�m. 

 
Hình 1Hình 1Hình 1Hình 10.0.0.0.    BBBBSSSSc hàng tc hàng tc hàng tc hàng tPPPPi ci ci ci c****ng cáng cáng cáng cá 

 4. K�T LU N, KI�N NGH!  
Quy trình b*o qu*n th(y s*n trên tàu l�Ri kéo xa 

b� b`ng công ngh2 làm lPnh k!t h'p cho chWt l�'ng 
s*n phvm t�ng trên 30%. ChWt l�'ng c*m quan, hóa 
sinh "#u n`m trong giRi hPn an toàn thYc phvm. 
Gi*m "�'c tM 52,8% - 80,2% tZn thWt v# khSi l�'ng so 
vRi b*o qu*n b`ng m�Rc "á. Th�i gian b*o qu*n th(y 
s*n là 25 ngày (b*o qu*n b`ng n�Rc "á < 10 ngày).    

Quy trình công ngh2 b*o qu*n th(y s*n trên tàu 
l�Ri kéo xa b� b`ng làm lPnh k!t h'p có hi2u qu* v# 
kinh t! - k� thu,t và phù h'p vRi "i#u ki2n s*n xuWt 
c(a ng� dân Vi2t Nam. 

�Si vRi các tàu l�Ri kéo hoPt "Ing xa b� ch�a có 
"i#u ki2n lOp "it h2 thSng b*o qu*n lPnh; n!u b*o 
qu*n th(y s*n b`ng n�Rc "á thì c�n ph*i có k! hoPch 
"/ chuy/n th(y s*n tM khi khai thác "!n khi v# b� vRi 
th�i gian tSi "a 10 ngày, b`ng các hình th>c phù h'p 
(bán cho tàu thu mua trên bi/n, gki s*n phvm cho 
tàu khác...) nh`m gi*m thi/u tZn thWt v# chWt l�'ng, 
sS l�'ng. 
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THE PROCESS CONSTRUCTION OF AQUATIC PRODUCT PRESERVATION ON TRAWLER BY THE PROCESS CONSTRUCTION OF AQUATIC PRODUCT PRESERVATION ON TRAWLER BY THE PROCESS CONSTRUCTION OF AQUATIC PRODUCT PRESERVATION ON TRAWLER BY THE PROCESS CONSTRUCTION OF AQUATIC PRODUCT PRESERVATION ON TRAWLER BY 

COMBINATION CHILLING TECHNOLOGY COMBINATION CHILLING TECHNOLOGY COMBINATION CHILLING TECHNOLOGY COMBINATION CHILLING TECHNOLOGY     
Nguyen Xuan ThiNguyen Xuan ThiNguyen Xuan ThiNguyen Xuan Thi,,,, Pham Van Long Pham Van Long Pham Van Long Pham Van Long,,,, Nguyen Tri Ai,  Nguyen Tri Ai,  Nguyen Tri Ai,  Nguyen Tri Ai,     

DinhDinhDinhDinh Xuan Hung, Bui Thi Thu Hien, Xuan Hung, Bui Thi Thu Hien, Xuan Hung, Bui Thi Thu Hien, Xuan Hung, Bui Thi Thu Hien,    Pham Thi DPham Thi DPham Thi DPham Thi Diemiemiemiem    

SummarySummarySummarySummary    
The article shows brief of main result from the Project “Study on aquatic product preservation technology on 
trawler“, was imlemented by Research Institute for Marine Fisheries from 2014 to 2016. The test results on 
trawler of BTh99567TS of Binh Thuan province showed that: the process of preserving aquatic product on 
the trawler by combination chilling technology appropriated with the conditions of production and level in 
ability of Vietnamese fishermen. The system is automatical, stable, efficient;  the number of used ice 
decreased about 55 — 60 % compare to traditional ice system on the trawler. The stored ice in tank was not 
lost; preservating time increased to 25 days (10 days for traditional ice system); production quality increased 
to 30 % compare to current tradtiontal process. Senory and biochemical were under food safety limit; quantity 
loss dropped down 52.8 %  - 80.2 % compare to current traditional system; revenue increased to 15.7 % — 1.3 %. 
The results are bases to support trawlers extending number of day on sea, to contribute positively to the 
protection of the territorial integrity of the sea and islands of the nation; to link between economic and 
defense and security tasks. 
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: Aquatic product, chilling technology, preservation, process, trawler.      
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TUY�N CHcN CÁC CHGNG VI KHUrN LACTOBACILLUS 
SP. SINH LACTIC VÀ BACTERIOCIN HÀM L-DNG CAO 

T8 CÁC S6N PHrM THGY S6N LÊN MEN 
PhPhPhPhPPPPm Thm Thm Thm Th���� �i �i �i �i####mmmm1111, Bùi Th, Bùi Th, Bùi Th, Bùi Th���� Thu Hi Thu Hi Thu Hi Thu Hi####nnnn1111, Tr, Tr, Tr, Tr����nh Thành Trungnh Thành Trungnh Thành Trungnh Thành Trung2222, , , ,     

TrTrTrTr����n Thn Thn Thn Th���� L L L L2222 Quyên Quyên Quyên Quyên2222, V, V, V, Vs Ths Ths Ths Th���� Quyên Quyên Quyên Quyên1111, Bùi Th, Bùi Th, Bùi Th, Bùi Th���� Minh Nguy Minh Nguy Minh Nguy Minh Nguy2222tttt1111, Bùi Xuân �ông, Bùi Xuân �ông, Bùi Xuân �ông, Bùi Xuân �ông3333    
TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
    40 ch(ng vi khuvn nghi ng� thuIc chi Lactobacillus phân l,p "�'c tM 10 mpu th(y s*n lên men. Nghiên c>u 
cho thWy 15 ch(ng có kh* n�ng cho sinh khSi cao "Pt giá tr� OD600 nm > 3; 21 ch(ng sinh bacteriocin kháng 
ít nhWt mIt loPi vi sinh v,t ki/m "�nh và 17 ch(ng làm hP pH d�ch nuôi xuSng d�Ri 3 sau 48 gi� nuôi cWy. DYa 
trên "ic "i/m hình thái khuvn lPc, t! bào và cây phát sinh ch(ng loPi "�'c xây dYng dYa trên phân tích, so 
sánh trình tY gien ARNr 16S, 9 ch(ng vi khuvn có kh* n�ng sinh tr�.ng, sinh bacteriocin, β-galactosidaza, lên 
men "%ng hình và axit lactic cao "�'c phân loPi là các loài Lactobacillus casei  (2 ch(ng), Lactobacillus brevis 
(2 ch(ng), Lactobacillus farciminis (1 ch(ng), Lactobacillus plantarumsub sp plantarum (2 ch(ng), 
Lactobacillus curvatus (1 ch(ng) và Lactobacillus pentosus (1 ch(ng). 
TTTTMMMM khóa:  khóa:  khóa:  khóa: Lactobacillus sp., bacteriocin, s*n phvm th(y s*n, th(y s*n lên men, vi khuvn. 

    
1. M� ��U1 
Ngày nay, con ng��i "ã bi!t vi sinh v,t "óng vai 

trò quan trKng trong quá trình s*n xuWt thYc phvm 
lên men. Các vi sinh v,t này có th/ có s¡n trong gia 
v� bZ sung, trong nguyên li2u, trong v,t dXng ch! 
bi!n hoic . ngoài môi tr��ng. Trong quá trình lên 
men, các vi sinh v,t s� nhân lên và chi!m �u th! nh� 
thích >ng vRi nguyên v,t li2u ban "�u (Tamang và 
Kailasapathy, 2010). Vì th!, mUi s*n phvm lên men 
khác nhau s� có thành ph�n vi sinh v,t khác nhau và 
thành ph�n vi sinh v,t này s� quy!t "�nh chWt l�'ng 
và h�Tng v� "ic tr�ng c(a tMng s*n phvm lên men. 
Các nghiên c>u v# vi sinh v,t tham gia vào quá trình 
lên men th��ng t,p trung vào xác "�nh m,t "I vi sinh 
v,t có trong s*n phvm, phân loPi vi sinh v,t, các "ic 
tính ki/u hình và ki/u gien. Phân loPi chính xác các 
vi sinh v,t có mit trong quá trình lên men có ý nghda 
rWt quan trKng vì chúng là nhang vi sinh v,t "óng 
góp chính vào vi2c hình thành chWt l�'ng s*n phvm 
lên men (Tamang và cs, 2010). Ukwuru và Ibeneme 
(2014) "ã công bS vi khuvn lactic, chi!m �u th! 
trong các s*n phvm lên men truy#n thSng tM ngô, 
",u d�u, ",u keo, khoai mq, th�t và cá . "�a ph�Tng. 
Các vi khuvn lactic g%m Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus brevis, L. cremoris, Enterococcus 
faecalis, L. fermentum, L. acidophilus, L. cellobiosus 
và L.casei (Ukwuru và Ibeneme, 2014). Theo nhi#u 
nghiên c>u, vi khuvn lactic (LAB) "�'c ch>ng minh 
ngoài kh* n�ng sinh các axit hau cT, "ic bi2t là axit 
                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản 

2 
Viện Vi sinh và CNSH-ĐHQG Hà Nội 

3 
Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng 

lactic có kh* n�ng >c ch! vi sinh v,t gây hPi, nó còn 
có th/ tZng h'p bacteriocin, mIt loPi kháng sinh 
kháng các loài vi sinh v,t khác, "ic bi2t là nhang vi 
khuvn có quan h2 g�n gsi vRi chúng. 

Nh`m tìm hi/u v# thành ph�n vi khuvn lactic 
tham gia vào quá trình lên men cá và tìm ki!m các 
ch(ng có kh* n�ng sinh axit lactic và bacteriocin 
hàm l�'ng cao, "ã ti!n hành lWy 10 mpu cá lên men 
tPi các cT s. s*n xuWt  khác nhau. SS l�'ng các 
ch(ng vi khuvn lactic "ã "�'c phân tích trong tMng 
mpu. Kh* n�ng sinh tr�.ng, kh* n�ng sinh axit lactic 
và bacteriocin csng "�'c nghiên c>u trên tWt c* các 
ch(ng vi khuvn lactic phân l,p "�'c. Các ch(ng vi 
khuvn lactic ti#m n�ng "ã "�'c phân loPi và "�nh 
danh b`ng ph�Tng pháp gi*i trình tY "oPn gien ARNr 
16S. 

2. NGUYÊN LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. 2.1. 2.1. 2.1. MMMMpu nghiên c>upu nghiên c>upu nghiên c>upu nghiên c>u    
10 mpu nghiên c>u là các s*n phvm th(y s*n lên 

men tM nhi#u "Tn v� khác nhau. Các mpu "�'c ký 
hi2u t�Tng >ng là H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, 
H9, H10. 

TPi cT s. s*n xuWt, mpu "�'c lWy b`ng dXng cX 
vô trùng và "�'c "�a vào các lK "Yng mpu vô trùng. 
Sau "ó, mpu "�'c v,n chuy/n ngay v# phòng thí 
nghi2m "/ "�'c phân tích thành ph�n vi sinh.  

2.2. Môi tr�2.2. Môi tr�2.2. Môi tr�2.2. Môi tr��ng nuôi cWy�ng nuôi cWy�ng nuôi cWy�ng nuôi cWy    
Môi tr��ng MRS (deMan, Rogosa và Sharpe 

fromBecton, Dickinson và Company, Pháp; g/L). 
2.3. �2.3. �2.3. �2.3. ��nh l�'ng và�nh l�'ng và�nh l�'ng và�nh l�'ng và phân l phân l phân l phân l,p vi khuvn lactic ,p vi khuvn lactic ,p vi khuvn lactic ,p vi khuvn lactic     
Cân 10 gram mpu vào bình tam giác 250 ml ch>a 

90 ml n�Rc muSi sinh lý (NaCl 0,85%). Các thao tác 



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 180 

"�'c thYc hi2n trong t( cWy vô trùng "/ "*m b*o 
không có sY nhi�m chéo giaa các mpu nghiên c>u. 
Sau "ó, bình tam giác "�'c lOc trên máy lOc . tSc "I 
220 vòng/phút trong 30 phút "/ hòa "#u mpu vào 
trong n�Rc và gi*i phóng các t! bào vi khuvn vào 
trong n�Rc muSi sinh lý. �it yên tdnh bình tam giác 
trong 10 phút "/ lOng xác cá xuSng d�Ri. Sau "ó, nh[ 
nhàng hút 1 ml ph�n d�ch nZi vào Sng ch>a 9 ml 
dung d�ch n�Rc muSi sinh lý và thYc hi2n các thao 
tác pha loãng 10 l�n. 

TPi các n%ng "I pha loãng, cWy 100 µl các d�ch 
pha loãng lên 2 "da petri môi tr��ng MRS. Các "da 
petri sau "ó "�'c nuôi . "i#u ki2n 30oC trong bình 
kín . "i#u ki2n k§ khí sk dXng túi tPo k§ khí (Sachet 
gaspak EZ anaerobe, Becton Diskinson). Nuôi cWy 
"�'c ti!n hành . trong 3 ngày. �!m sS l�'ng khuvn 
lPc mKc trên "da sau 3 ngày nuôi cWy tPi n%ng "I pha 
loãng thích h'p (~ 100 khuvn lPc/ "da petri). SS 
l�'ng vi khuvn trong 1 gram mpu nghiên c>u "�'c 
tính theo công th>c sau: 

CFU/ gram mpu = SS l�'ng vi khuvn mKc trên 
"da thPch x 10 x h2 sS pha loãng       

Trên tMng mpu th(y s*n lên men, ti!n hành cWy 
ria các ch(ng có các "ic "i/m khác bi2t v# màu sOc, 
kích th�Rc, cWu trúc b# mit và mép vi#n ngoài khuvn 
lPc sang các "da môi tr��ng MRS khác. Sau 2 ngày 
nuôi cWy . 30oC, khuvn lPc thu�n mKc trên "da thPch 
"�'c l�u gia và b*o qu*n . -70oC trong môi tr��ng 
LB d�ch th/ (g/l: 10 g trypton, 5 g cao nWm men, 10 g 
muSi) ch>a 20% glyxerin.  

2.2.2.2.4444. . . . Xác "Xác "Xác "Xác "�nh kh* n�ng sinh tr�.ng�nh kh* n�ng sinh tr�.ng�nh kh* n�ng sinh tr�.ng�nh kh* n�ng sinh tr�.ng    
 Kh* n�ng sinh tr�.ng c(a các ch(ng vi khuvn 

"�'c xác "�nh b`ng m,t "I t! bào trong d�ch nuôi "o 
OD . b�Rc sóng 600 nm. Các ch(ng vi khuvn "�'c 
nuôi tdnh trong môi tr��ng MRS d�ch th/ . 300C 
trong 24 gi�. Hút 1 ml d�ch nuôi "em ly tâm 10.000 
vòng/phút trong 10 phút, "Z bo d�ch nZi và rka cin 
t! bào vRi n�Rc muSi sinh lý, sau "ó hoàn nguyên vRi 
1 ml n�Rc muSi sinh lý, "o OD 600 nm. DYa vào k!t 
qu* OD 600 nm "/ "ánh giá kh* n�ng sinh tr�.ng 
c(a các ch(ng vi sinh v,t nghiên c>u. 

2222....5555. . . . KhKhKhKh* n�ng * n�ng * n�ng * n�ng sinh bacteriocin sinh bacteriocin sinh bacteriocin sinh bacteriocin kháng vi sinh vkháng vi sinh vkháng vi sinh vkháng vi sinh v,t ,t ,t ,t 
kikikiki/m "�nh/m "�nh/m "�nh/m "�nh    

HoPt tính kháng khuvn c(a các ch(ng vi khuvn 
lactic "�'c ki/m tra b`ng cách cWy trYc ti!p trên 
thPch (Mami và cs., 2008).  Hút  2 µl d�ch nuôi ch(ng 
lactic trong 24 gi�, nho vào "da thPch MRS và "�'c 
nuôi . 30 ˚C trong 48 gi� "/ sinh các h'p chWt kháng 
khuvn.  

D�ch nuôi vi sinh v,t ki/m "�nh "�'c chuvn b� 
nh� sau: LWy 1 vòng que cWy vi sinh v,t ki/m "�nh 
pha loãng trong dung d�ch n�Rc muSi sinh lý vô 
trùng (NaCl 0,9%) và "o "I "Xc "Pt kho*ng OD=1 
(t�Tng >ng vRi 108 CFU/ ml). Hút 50 µl c(a d�ch t! 
bào VSV ki/m "�nh trIn vào 5ml môi tr��ng thPch 
(NA- Nutrient Agar)  ch�a "ông (kho*ng 40-45oC), 
trIn "#u và ph( lên trên các khuvn lPc c(a các ch(ng 
LAB. Sau khi ( "da nuôi cWy . 37˚C trong 24 gi�, 
quan sát các vòng >c ch! xung quanh các khuvn lPc 
c(a ch(ng LAB. SY >c ch! "ã "�'c ghi nh,n là có, 
n!u chi#u rIng c(a vùng >c ch! rõ ràng xung quanh 
các khuvn lPc c(a ch(ng LAB là 2 mm hoic lRn hTn. 

2.6. 2.6. 2.6. 2.6. Ph�Tng pháp khuPh�Tng pháp khuPh�Tng pháp khuPh�Tng pháp khu!ch tán trên thPch!ch tán trên thPch!ch tán trên thPch!ch tán trên thPch 
(Kazemipoor và cs., 2012) Kazemipoor và cs., 2012) Kazemipoor và cs., 2012) Kazemipoor và cs., 2012)     

Các ch(ng LAB "�'c cWy tM Sng nghi2m sang 
bình 250 ml ch>a môi tr��ng MRS d�ch và ( . 30oC, 
trong 48 gi�. Các d�ch nuôi c(a các ch(ng "�'c ly 
tâm riêng . 10.000 vòng trong 10 phút. Các d�ch nZi 
"�'c thu "�'c sau khi ly tâm và lKc qua cIt lKc 0,2 
micron. D�ch nZi qua lKc "�'c dùng "/ xác nh,n kh* 
n�ng kháng vi khuvn gây b2nh tM d�ch nuôi. 

Các d�ch nuôi thu�n khi!t c(a vi khuvn gây b2nh 
liên quan "!n thYc phvm là Bacillus cereus, 
Escherichia coli, Micrococcus luteus, Salmonella 
enterica, Shigella sp. và Staphylococcus aureus "�'c 
cWy tM Sng nghi2m vào d�ch th/ NA. Sau 24 gi� ( . 
37oC, d�ch nuôi "�'c ly tâm và ph�n cin thu "�'c 
hòa trong 9 ml dung d�ch muSi. D�ch c(a các ch(ng 
gây b2nh này "�'c cWy vào "da thPch NA "/ xác "�nh 
hoPt tính kháng khuvn c(a d�ch mpu "ã lKc. 

Ph�Tng pháp "it thoi thPch "ã "�'c sk dXng "/ 
xác "�nh thuIc tính kháng khuvn c(a LAB. D�ch nuôi 
24 gi� c(a các vi khuvn ki/m "�nh trong môi tr��ng 
NA tPi 37°C hòa vào d�ch muSi sinh lý. LWy t�m bông 
vô trùng nhúng vào d�ch vi khuvn ki/m "�nh gPt "#u 
trên b# mit c(a "da thPch NA và ch� cho các "da 
thPch "�'c khô b# mit. Dùng Sng nhYa vô trùng có 
"��ng kính (5 mm) "/ cOt thoi thPch trên "da thPch 
MRS "ã nuôi cWy ch(ng LAB (nuôi . 300C, 48 gi�), 
"it thoi thPch lên "da thPch ch>a vi sinh v,t ki/m 
"�nh. � "da trong ng�n mát t( lPnh 2 gi� "/ chWt 
kháng khuvn tM thoi thPch khu!ch tán sang môi 
tr��ng ch>a vi khuvn ki/m "�nh. Sau "ó "it "da 
thPch trong t( Wm và ( . 37°C trong 48 gi�, quan sát 
vòng vô khuvn xung quanh các thoi thPch. K!t qu* 
d�Tng tính khi "��ng kính vòng >c ch! >2 mm.        
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2.2.2.2.7777. . . . KhKhKhKh* n�ng sinh axit lactic* n�ng sinh axit lactic* n�ng sinh axit lactic* n�ng sinh axit lactic    
Ch(ng LAB "�'c nhân kh.i "Ing 24 gi� trên 

môi tr��ng MRS d�ch th/, 10% giSng kh.i "Ing "�'c 
cWy truy#n sang môi tr��ng saa gày, ( . 300C, ki/m 
tra pH d�ch nuôi sau 48 gi� b`ng máy "o pH (Rashid, 
2007).        

2.2.2.2.8888. . . . GiGiGiGi*i tr*i tr*i tr*i trình tình tình tình tY "oPn ADNr 16SY "oPn ADNr 16SY "oPn ADNr 16SY "oPn ADNr 16S    
Tách ADN vi khuvn  
ADN c(a các ch(ng vi khuvn "�'c tách chi!t 

theo ph�Tng pháp c(a Gabor và cIng sY (2003) vRi 
mIt sS b�Rc c*i bi!n "/ phù h'p vRi "i#u ki2n phòng 
thí nghi2m. ��u tiên, các ch(ng vi khuvn gia trong 
Sng lPnh sâu "�'c cWy ria trên môi tr��ng NA. Sau 
24 gi� nuôi cWy . 30oC, dùng que cWy lWy mIt vài 
khuvn lPc thu�n khi!t mKc trên thPch vào các Sng 1,5 
ml ch>a 200 µl "2m phá t! bào (100 mM Tris HCl, 
100 mM Na2EDTA, 1,5 mM NaCl, pH 8,0), 10 µl 
lysozym (50 mg/ml) và 10 µl proteinaza K (10 
mg/ml). HUn h'p "2m này "�'c ( . 37oC trong 30 
phút. Sau khi bZ sung thêm 50 µl SDS 10%, hUn h'p 
này "�'c ( thêm . 56oC trong 2 ti!ng nh`m phá vw 
hoàn toàn t! bào và gi*i phóng ADN vào "2m chi!t. 
BZ sung mIt l�'ng t�Tng "�Tng (~ 250 µl) hUn h'p 
clorofom: isoamyl alcohol (49: 1) vào hUn h'p "2m 
ch>a các t! bào "ã b� phá vw, lOc nh[ nhàng trong 
mIt phút sau "ó ly tâm 15.000 vòng/phút trong 7 
phút. Hút kho*ng 200 µl ph�n d�ch trong phía trên có 
ch>a ADN sang Sng 1,5 ml mRi. Thêm 0,6 l�'ng th/ 
tích isopropanol lPnh vào Sng này và ( . -20oC trong 
1 ti!ng "/ ADN d� dàng k!t t(a. Ti!n hành ly tâm . 
15.000 vòng/phút "/ thu h%i ADN k!t t(a. Rka t(a 
b`ng c%n lPnh 70o và hòa tan ADN vào 200 µl "2m TE 
(10 mM Tris HCl, 0,1 mM Na2EDTA). CWt gia ADN . 
-20oC cho "!n khi sk dXng. 

Ph*n >ng PCR khu!ch "Pi "oPn ADNr 16S 
Ph*n >ng PCR khu!ch "Pi "oPn ADNr 16S "�'c 

ti!n hành trong th/ tích 25 µl ch>a các chWt ph*n >ng 
sau: 1X "2m PCR, 1 U TaKaRa Ex Taq polymeraza 
(Katara), 125 µM mUi loPi dNTP, 400 nM m%i 27F (5'-
AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3'), 400 nM m%i 
1525R (5'-AAAGGAGGTGATCCA GCC-3') và 1 µl 
ADN "ã tách chi!t nh� "ã miêu t* . trên. Sau khi 
bi!n tính ADN . 95oC trong 5 phút, ph*n >ng khu!ch 
"Pi gien "�'c thYc hi2n trong 35 chu trình, vRi mUi 
chu trình nhi2t "�'c cài "it nh� sau: 95oC trong 30 
giây "/ bi!n tính tách mPch ADN, 55oC trong 30 giây 
"/ gOn m%i, 72oC trong 1 phút 45 giây "/ khu!ch "Pi 
gien. S*n phvm PCR vRi kích th�Rc 1499 bp "�'c 
"i2n di và ki/m tra trên gel agaroza 1% có bZ sung vRi 

chWt phát huqnh quang Redsafe (Intron 
Biotechnology).  

Gi*i trình tY "oPn ADNr 16S 
S*n phvm PCR "�'c tinh sPch sk dXng kit 

Qiaquick c(a Hãng Qiagen. N%ng "I ADN tinh sPch 
"�'c "o trên máy quang phZ tPi b�Rc sóng 260 nm. 
VRi mUi ph*n >ng gi*i trình tY, 20 ng s*n phvm PCR 
tinh sPch "�'c "�a vào các ph*n >ng khu!ch "Pi sk 
dXng kit Bigdye® terminator v3.1 theo h�Rng dpn 
c(a nhà s*n xuWt (Applied Biosystem). VRi mUi s*n 
phvm PCR, trình tY "oPn gien ARNr 16S "�'c phân 
tích vRi 2 m%i riêng bi2t: m%i 518F (5’-
CCAGCAGCCGCGGTAATACG-3’) và m%i 800R (5’-
TACCAGGGTATCTAATCC-3’). Trình tY ADN "�'c 
"Kc trên máy gi*i trình tY 3100 Avant Genetic 
Analyzer sk dXng POP-6 polyme. SOc "% trình tY 
"�'c ki/m tra và ch�nh ska trên ph�n m#m Chromas 
lite 2.1. Trình tY c(a 2 m%i 518F và 800R "�'c k!t nSi 
trên ph�n m#m Clone Manager. M>c "I t�Tng "%ng 
v# trình tY gen mã hóa riboxôm 16S c(a ch(ng 
nghiên c>u so vRi các ch(ng "ã công bS trên ngân 
hàng gien "�'c so sánh sk dXng công cX tra c>u 
BLAST(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 
M>c "I t�Tng "%ng cao nhWt v# trình tY "oPn gien 
ARNr 16S c(a ch(ng nghiên c>u so vRi các ch(ng 
chuvn "ã công bS "�'c tra c>u sk dXng công cX 
Eztaxon phiên b*n 2.1. 

2.9. 2.9. 2.9. 2.9. Cây phát sinh chCây phát sinh chCây phát sinh chCây phát sinh ch(ng loPi(ng loPi(ng loPi(ng loPi    
Sau khi "ã xác "�nh "�'c tên chi c(a các ch(ng 

nghiên c>u, trình tY "oPn gien ARNr 16S c(a các 
ch(ng chuvn c(a các loài trong chi "�'c t*i v# tM 
ngân hàng gen. K!t h'p vRi các ch(ng "�'c phát 
hi2n thWy trong nghiên c>u này, trình tY nucleotit c(a 
"oPn gien ARNr 16S "�'c sOp x!p sk dXng công cX 
ClustalW. Cây phát sinh ch(ng loPi "�'c xây dYng 
theo ph�Tng pháp Neighbor joining sk dXng phép 
toán Jukes-Cantor vRi "I lip lPi 1.000 l�n.    

3. K�T QU� VÀ TH�O LU N 
3.1. �3.1. �3.1. �3.1. ��nh l�'ng vi khuvn lactic trong mpu cá lên �nh l�'ng vi khuvn lactic trong mpu cá lên �nh l�'ng vi khuvn lactic trong mpu cá lên �nh l�'ng vi khuvn lactic trong mpu cá lên 

menmenmenmen    

TM 10 mpu cá lên men thu th,p tM các cT s. s*n 
xuWt khác nhau, ti!n hành "�nh l�'ng vi khuvn lactic 
trên môi tr��ng MRS trong "i#u ki2n k� khí. Trên 
mUi mpu phân l,p, lYa chKn ra 4 ch(ng vi khuvn 
khác nhau v# hình thái khuvn lPc nghi ng� thuIc 
nhóm Lactobacillus, có tZng sS 40 ch(ng vi khuvn 
nghi ng� là Lactobacillus "�'c phân l,p và l�u gia "/ 
sk dXng cho các nghiên c>u ti!p theo. 
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K!t qu* phân l,p và "�nh l�'ng cho thWy, sS 
l�'ng vi khuvn nghi ng� Lactobacillus khá cao, có 

7/10 mpu gip nhóm vi khuvn này . n%ng "I pha 
loãng 10-7, 3 mpu còn lPi gip . n%ng "I pha loãng 10-5 

BBBB****ng 1. Sng 1. Sng 1. Sng 1. SSSSS l� l� l� l�''''ng vi khung vi khung vi khung vi khuvvvvn lactic tn lactic tn lactic tn lactic tZZZZng sng sng sng sSSSS    

Tên mTên mTên mTên mppppuuuu    H1H1H1H1    H2H2H2H2    H3H3H3H3    H4H4H4H4    H5H5H5H5    H6H6H6H6    H7H7H7H7    H8H8H8H8    H9H9H9H9    H10H10H10H10    
SS l�'ng 
(CFU/g) 

12x1
05 7x108 5x108 3x105 9x108 15x108 17x108 9x107 13x108 2x108 

 

  
H1 H2 

  
H6 H9 

Hình 1. Hình Hình 1. Hình Hình 1. Hình Hình 1. Hình ****nh khunh khunh khunh khuvvvvn ln ln ln lPPPPc cc cc cc c((((a các cha các cha các cha các ch((((ng vi khung vi khung vi khung vi khuvvvvn n n n .... m m m mIIIIt st st st sSSSS m m m mppppu cá lên men trên môi tr�u cá lên men trên môi tr�u cá lên men trên môi tr�u cá lên men trên môi tr�����ng phân lng phân lng phân lng phân l,,,,pppp    
Trong 10 mpu phân l,p, nh,n thWy nhóm vi 

khuvn có hình thái d�Ri "ây "ã "�'c bOt gip . tWt c* 
các mpu. Ch(ng H6.2 có khuvn lPc l%i, dPng hình 
tròn, mép trTn nh¡n, b# mit trTn nh¡n, màu trOng 
saa, kích th�Rc 1,0 - 3,0 mm, không ti!t sOc tS ra môi 
tr��ng; t! bào bOt màu Gram d�Tng, hình que, kích 
th�Rc (0,59 — 0,77) × (0,95 — 1,92) µm. Ch(ng H9.2 có 
khuvn lPc l%i, dPng hình tròn, mép trTn nh¡n, b# mit 

trTn nh¡n, màu trOng saa, kích th�Rc 1,0 - 2,0 mm, 
không ti!t sOc tS ra môi tr��ng; t! bào bOt màu Gram 
d�Tng, hình que, kích th�Rc (0,52 — 0,67) x (0,91 — 
1,82) µm. Ch(ng H10.4 có khuvn lPc nhô cao, dPng 
hình tròn, mép trTn nh¡n, b# mit trTn nh¡n, màu 
trOng saa, kích th�Rc 2,0 - 4,0 mm, không ti!t sOc tS 
ra môi tr��ng; t! bào bOt màu Gram d�Tng, hình 
que, kích th�Rc (0,48 — 0,56) x (1,01 — 1,82) µm. 

  
Hình 2.Hình 2.Hình 2.Hình 2.    Hình thái khuHình thái khuHình thái khuHình thái khuvn lPc và t! bào ch(ng H6.2vn lPc và t! bào ch(ng H6.2vn lPc và t! bào ch(ng H6.2vn lPc và t! bào ch(ng H6.2    
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Hình 3.Hình 3.Hình 3.Hình 3.    Hình thái khuHình thái khuHình thái khuHình thái khuvvvvn ln ln ln lPPPPc và tc và tc và tc và t!!!! bào ch bào ch bào ch bào ch((((ng H9.2ng H9.2ng H9.2ng H9.2    

  
Hình 4. Hình tháiHình 4. Hình tháiHình 4. Hình tháiHình 4. Hình thái khu khu khu khuvvvvn ln ln ln lPPPPc chc chc chc ch((((ng H10.4ng H10.4ng H10.4ng H10.4    

3.2. �i3.2. �i3.2. �i3.2. �i#u tra kh* n�ng sinh tr�.ng và sinh axit #u tra kh* n�ng sinh tr�.ng và sinh axit #u tra kh* n�ng sinh tr�.ng và sinh axit #u tra kh* n�ng sinh tr�.ng và sinh axit 
lactic clactic clactic clactic c(a các ch(ng phân l,p(a các ch(ng phân l,p(a các ch(ng phân l,p(a các ch(ng phân l,p    

Trong sS 40 ch(ng vi khuvn phân l,p "�'c, có 
15 ch(ng (chi!m 37,5%) có kh* n�ng sinh tr�.ng 
mPnh "Pt OD 600 nm >3 sau 48 gi� nuôi cWy trên môi 
tr��ng MRS d�ch th/ . 300C; có 7 ch(ng (chi!m 
17,5%) sinh tr�.ng . m>c trung bình "Pt 2<OD 600 

nm <3; 18 ch(ng (chi!m 45%) sinh tr�.ng kém vRi 
OD 600 nm <2. �áng chú ý là các ch(ng có kh* n�ng 
sinh tr�.ng tSt xuWt hi2n . 9/10 mpu phân l,p, ch� 
riêng mpu H8 không có ch(ng phân l,p nào sinh 
tr�.ng mPnh. Các ch(ng sinh tr�.ng mPnh "%ng 
th�i sinh l�'ng axit nhi#u và hP pH môi tr��ng 
nhanh hTn các ch(ng sinh tr�.ng kém. 

BBBB*ng 2.Kh* n�ng sinh tr�.ng và sinh axit lactic c(a các ch(ng phân l,p tM các mpu cá lên men*ng 2.Kh* n�ng sinh tr�.ng và sinh axit lactic c(a các ch(ng phân l,p tM các mpu cá lên men*ng 2.Kh* n�ng sinh tr�.ng và sinh axit lactic c(a các ch(ng phân l,p tM các mpu cá lên men*ng 2.Kh* n�ng sinh tr�.ng và sinh axit lactic c(a các ch(ng phân l,p tM các mpu cá lên men    
MMMMpupupupu    H1H1H1H1    H2H2H2H2    H3H3H3H3    H4H4H4H4    H5H5H5H5    H6H6H6H6    H7H7H7H7    H8H8H8H8    H9H9H9H9    H10H10H10H10    

SSl�'ng ch(ng có 
OD600 nm>3,0 

1 1 1 1 2 1 3 0 2 3 

SS l�'ng ch(ng có 
2,0<OD600 nm<3,0 

0 0 1 0 2 0 1 3 0 0 

SS l�'ng ch(ng có 
OD600 nm<2,0 

3 3 2 3 0 3 0 1 2 1 

SS ch(ng có pH sau 
nuôi <3 

0 1 2 1 3 1 3 1 2 3 

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. �i�i�i�i#u tra kh* n�ng#u tra kh* n�ng#u tra kh* n�ng#u tra kh* n�ng sinh bacteriocin c sinh bacteriocin c sinh bacteriocin c sinh bacteriocin c(a các (a các (a các (a các 
chchchch(ng LAB(ng LAB(ng LAB(ng LAB    

40 ch(ng vi khuvn "�'c ki/m tra kh* n�ng 
kháng các vi sinh v,t gây b2nh g%m E.coli, St.aureus, 
B.cereus, Samonella enterica, Micrococcus luteus. 
K!t qu* cho thWy có 21 ch(ng kháng ít nhWt 1 loPi vi 
sinh v,t ki/m "�nh vRi vòng kháng khuvn >1 mm; 1 
ch(ng >c ch! mIt vi sinh v,t ki/m "�nh và 18 ch(ng 
không có kh* n�ng kháng bWt kq loPi vi sinh v,t ki/m 
"�nh nào "�'c ki/m tra. Trong 10 mpu cá lên men, 

mpu H5 và H7 có 3 trong sS 4 ch(ng kháng vRi ít 
nhWt 1 loPi vi sinh v,t ki/m "�nh; trong khi "ó mpu 1 
không có ch(ng nào có kh* n�ng kháng vi sinh v,t 
ki/m "�nh; các mpu còn lPi "#u có ít nhWt mIt ch(ng 
có kh* n�ng kháng vi sinh v,t ki/m "�nh. Kh* n�ng 
kháng vi sinh v,t ki/m "�nh c(a vi khuvn lactic "�'c 
nhi#u nghiên c>u ch>ng minh là do kh* n�ng sinh 
bacteriocin, mIt loPi peptit có kh* n�ng kháng lPi các 
vi sinh v,t có quan h2 hK hàng g�n vRi vi sinh v,t 
sinh ra nó. 
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(a) (b) 

 
 

(c) (d) 
Hình 5. KhHình 5. KhHình 5. KhHình 5. Kh**** n�ng kháng c n�ng kháng c n�ng kháng c n�ng kháng c((((a các cha các cha các cha các ch((((ng vi khung vi khung vi khung vi khuvvvvn phân ln phân ln phân ln phân l,,,,p "p "p "p "SSSSi vi vi vi vRRRRi mi mi mi mIIIIt st st st sSSSS vi sinh v vi sinh v vi sinh v vi sinh v,,,,t kit kit kit ki////m m m m """"����nh (a) nh (a) nh (a) nh (a) Samonella; Samonella; Samonella; Samonella; 

(b) (b) (b) (b) B. cereus; B. cereus; B. cereus; B. cereus; (c) (c) (c) (c) E. coliE. coliE. coliE. coli; (d) ; (d) ; (d) ; (d) St. aureusSt. aureusSt. aureusSt. aureus    
3.4. 3.4. 3.4. 3.4. Phân loPhân loPhân loPhân loPi các ch(ng LAB "�'c lYa chKnPi các ch(ng LAB "�'c lYa chKnPi các ch(ng LAB "�'c lYa chKnPi các ch(ng LAB "�'c lYa chKn    

 
Hình 6.Hình 6.Hình 6.Hình 6. V V V V� trí trên cây phát sinh ch(ng loPi c(a ch(ng H3.1� trí trên cây phát sinh ch(ng loPi c(a ch(ng H3.1� trí trên cây phát sinh ch(ng loPi c(a ch(ng H3.1� trí trên cây phát sinh ch(ng loPi c(a ch(ng H3.1,,,, H5.1 H5.1 H5.1 H5.1, H7.1, H7.1, H7.1, H7.1 và các loài có quan h và các loài có quan h và các loài có quan h và các loài có quan h2 hK hàng dYa vào 2 hK hàng dYa vào 2 hK hàng dYa vào 2 hK hàng dYa vào 

trình ttrình ttrình ttrình tY gien AY gien AY gien AY gien ARRRRNr 16SNr 16SNr 16SNr 16S    

Lactobacillus casei BL23T (FM177140) 

Lactobacillus paracasei subsp. tolerans JCM 1171T (D16550) 

Lactobacillus zeae ATCC 15820T (D86516) 

Lactobacillus rhamnosus JCM 1136T (D16552) 

Lactobacillus brantae SL1108T (HQ022861) 

Lactobacillus saniviri YIT 12363T (AB602569) 

 Lactobacillus songhuajiangensis 7-19T (HF679038) 

Lactobacillus pantheris A24-2-1T (AF413523) 

Lactobacillus camelliae MCH3-1T (AB257864) 

Lactobacillus nasuensis SU18T (AB608051) 

Lactobacillus porcinae LMG 26767T (HE616585) 

Lactobacillus manihotivorans OND 32T (AF000162) 

Lactobacillus cuvartus KD6 (CP022475) 

Lactobacillus nenjiangensis 11102T (HF679039) 

Lactobacillus oligofermentans AMKR18T (AY733084) 

Lactobacillus sakei subsp. sakei DSM 20017T (AY204893) 

Lactobacillus sakei subsp. carnosus CCUG 31331T (AY204892) 

Lactobacillus plantarum JCM 1149T (D79210) 

100 

74 

92 

61 

100 

100 

98 

91 

87

84 

90

73 

70

52

100 

0.01 

H3.1 
H5.1 

 

H7.1 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei ATCC 25302T (ACGY01000162) 
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DYa vào k!t qu* phân l,p và sàng lKc các "ic 

tính v# kh* n�ng sinh tr�.ng, sinh axit lactic, sinh 

bacteriocin, lYa chKn ra 9 ch(ng vi khuvn nghi ng� 

thuIc nhóm Lactobacillus có OD600 n m>3,0; làm hP 

pH môi tr��ng xuSng d�Ri pH 4 sau 48 gi� nuôi cWy; 

kháng mPnh vRi ít nhWt mIt vi sinh v,t ki/m "�nh. 

VRi mXc "ích sàng lKc và tuy/n chKn các ch(ng 

vi khuvn thuIc nhóm Lactobacillus có hoPt tính 

bacteriocin và sinh axit lactic cao nh`m >ng dXng s*n 

xuWt cá hIp lên men không thanh trùng nên "ã ti!n 

hành phân loPi các ch(ng vi khuvn "�'c lYa chKn 

b`ng ph�Tng pháp so sánh trình tY gien ARNr 16S và 

xây dYng cây phát sinh ch(ng loPi. 

Các ch(ng vi khuvn lYa chKn "�'c ký hi2u H3.1, 

H4.2, H5.1, H6.2; H7.1, H8.1, H9.2, H9.3, H10.4. Trên 

cây phát sinh ch(ng loPi ch(ng H3.1 và H5.1 thuIc 

loài Lactobacillus casei vRi "I t�Tng "%ng trình tY 

gien ARNr 16S l�n l�'t là 99,8% và 99,9%; ch(ng H4.2 

thuIc loài Lactobacillus farciminis vRi m>c "I t�Tng 

"%ng 99,9%; ch(ng H6.2 và H9.3 thuIc loài 

Lactobacillus plantarumsub sp plantarum vRi "I 

t�Tng "%ng là 100%; ch(ng H8.1 và H10.4 thuIc loài 

Lactobacillus brevis vRi "I t�Tng "%ng là 99,9% và 

99,5%; ch(ng H7.1 thuIc loài Lactobacillus curvatus 

vRi "I t�Tng "%ng "oPn gen ARNr 16S là 100%; còn 

lPi ch(ng H9.2 thuIc loài Lactobacillus pentosus vRi 

"I t�Tng "%ng 99,9%. 

 
Hình 7.Hình 7.Hình 7.Hình 7.VVVV� trí trên cây phát sinh ch(ng loPi c(a ch(ng � trí trên cây phát sinh ch(ng loPi c(a ch(ng � trí trên cây phát sinh ch(ng loPi c(a ch(ng � trí trên cây phát sinh ch(ng loPi c(a ch(ng H4.2, H4.2, H4.2, H4.2, HHHH9.2, H8.1, H10.49.2, H8.1, H10.49.2, H8.1, H10.49.2, H8.1, H10.4 và các loài có quan h và các loài có quan h và các loài có quan h và các loài có quan h2 hK hàng 2 hK hàng 2 hK hàng 2 hK hàng 

ddddYa vào trYa vào trYa vào trYa vào trình tình tình tình tY gien AY gien AY gien AY gien ARRRRNr 16SNr 16SNr 16SNr 16S 

Weissella viridescens_AB023236 

Lactobacillus vaccinostercus_AJ621556 

H4.2 

Lactobacillus farciminis_NR044707 

Lactobacillus namurensis_AM259118 

98 

Lactobacillus spicheri_AJ534844 

95 

Lactobacillus senmaizukei_AB297927 

Lactobacillus hammesii_AJ632219 

Lactobacillus parabrevis_AM158249 

79 

Lactobacillus brevis_M58810 

70 

92 

64 

Lactobacillus paucivorans_FN185731 

55 

Lactobacillus fabifermentans_AM905388 

Lactobacillus paraplantarum_AJ306297 

Lactobacillus pentosus_D79211 

Lactobacillus plantarum _AJ965482 

H9.2 

95 
91 

98 

99 

100 

66 

0.02 

H8.1 

H10.4 
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Hình 8.Hình 8.Hình 8.Hình 8.VVVV� trí � trí � trí � trí trên cây phát sinh chtrên cây phát sinh chtrên cây phát sinh chtrên cây phát sinh ch(ng loPi c(a ch(ng H(ng loPi c(a ch(ng H(ng loPi c(a ch(ng H(ng loPi c(a ch(ng H6.26.26.26.2    và H9.3 và H9.3 và H9.3 và H9.3 và các loài có quan hvà các loài có quan hvà các loài có quan hvà các loài có quan h2 hK hàng dYa vào 2 hK hàng dYa vào 2 hK hàng dYa vào 2 hK hàng dYa vào 

trình ttrình ttrình ttrình tY gien AY gien AY gien AY gien ARRRRNr 16SNr 16SNr 16SNr 16S 
4. K�T LU N 
Có tZng sS 40 ch(ng vi khuvn nghi ng� thuIc 

chi Lactobacillus phân l,p "�'c tM 10 mpu th(y s*n 
lên men. Qua nghiên c>u kh* n�ng sinh tr�.ng, sinh 
axit lactic và bacteriocin cho thWy 15 ch(ng có kh* 
n�ng cho sinh khSi cao "Pt giá tr� OD600 nm>3; 21 
ch(ng sinh bacteriocin kháng ít nhWt mIt loPi vi sinh 
v,t ki/m "�nh và 17 ch(ng làm hP pH d�ch nuôi 
xuSng d�Ri 3 sau 48 gi� nuôi cWy. 

Phân loPi b`ng ph�Tng pháp sinh hKc phân tk 9 
ch(ng vi khuvn có kh* n�ng sinh tr�.ng, sinh 
bacteriocin, β-galactosidaza, lên men "%ng hình và 
axit lactic cao cho thWy có 2 ch(ng thuIc loài 
Lactobacillus casei,2 ch(ng thuIc loài Lactobacillus 
brevis, 1 ch(ng thuIc loài Lactobacillus farciminis, 2 
ch(ng thuIc loài Lactobacillus plantarumsub sp 
plantarum, 1 ch(ng thuIc loài Lactobacillus curvatus 
và 1 ch(ng thuIc Lactobacillus pentosus. 
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SREENING FOR SREENING FOR SREENING FOR SREENING FOR LACTOBACILLUS LACTOBACILLUS LACTOBACILLUS LACTOBACILLUS SP. PRODUCING HIGHLY BACTERIOCIN ANSP. PRODUCING HIGHLY BACTERIOCIN ANSP. PRODUCING HIGHLY BACTERIOCIN ANSP. PRODUCING HIGHLY BACTERIOCIN AND LACTIC ACID D LACTIC ACID D LACTIC ACID D LACTIC ACID 

ISOLATED FROM FERMENTED FISH PRODUCTSISOLATED FROM FERMENTED FISH PRODUCTSISOLATED FROM FERMENTED FISH PRODUCTSISOLATED FROM FERMENTED FISH PRODUCTS    
Pham Thi DPham Thi DPham Thi DPham Thi Diem, Bui Thi Thu Hien, iem, Bui Thi Thu Hien, iem, Bui Thi Thu Hien, iem, Bui Thi Thu Hien,     

Trinh Thanh Trung, Tran Thi Le Quyen, Trinh Thanh Trung, Tran Thi Le Quyen, Trinh Thanh Trung, Tran Thi Le Quyen, Trinh Thanh Trung, Tran Thi Le Quyen,     
Vu Thi Quyen, Bui Thi Minh NguyetVu Thi Quyen, Bui Thi Minh NguyetVu Thi Quyen, Bui Thi Minh NguyetVu Thi Quyen, Bui Thi Minh Nguyet, Bui Xuan D, Bui Xuan D, Bui Xuan D, Bui Xuan Dongongongong    

SummarySummarySummarySummary    
    40 suspected strains of  Lactobacillus were isolated from 10 fermented fish samples.  The results showed 
that 15 strains produced high biomass of OD600 nm> 3; 21 strains exhibited bacteriocin being anti at least 
one pathogenic bacterium and 17 strains lowered the culture pH to less than 3 after 48 hours of culture. 
Based on morphological characteristics and a phylogenetic tree constructed using sequence of gene 16S 
rRNA for taxonomy works, 9 strains producing bacteriocins, β-galactosidase, lactic acid were identified as 
Lactobacillus casei (2 strains), Lactobacillus brevis (2 strains), Lactobacillus farciminis (1 strains), 
Lactobacillus plantarum (2 strains), Lactobacillus curvatus (1 strains) and Lactobacillus pentosus (1 strain). 
Keywords: Keywords: Keywords: Keywords: Lactobacillus sp., bacteriocin, fisheries products, fermented fish, bacteria. 
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�ÁNH GIÁ TRÌNH �� CÔNG NGH� B6O QU6N S6N 
PHrM TRÊN TÀU L-.I VÂY XA B� � VI�T NAM 

NguyNguyNguyNguy����n Vin Vin Vin Vi!!!!t Nght Nght Nght Nghdadadada1111, Bùi Th, Bùi Th, Bùi Th, Bùi Th���� Thu Hi Thu Hi Thu Hi Thu Hi####nnnn1111,,,,    
 Ph Ph Ph PhPPPPm Thm Thm Thm Th���� �i �i �i �i####mmmm1111, Tr, Tr, Tr, Tr����n Thn Thn Thn Th���� Ngà Ngà Ngà Ngà1111, Ph, Ph, Ph, PhPPPPm V�n Longm V�n Longm V�n Longm V�n Long1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Ngh# l�Ri vây là mIt trong nhang ngh# khai thác h*i s*n chính c(a ng� dân Vi2t Nam. Trình "I công ngh2 
b*o qu*n h*i s*n trên các tàu l�Ri vây xa b� "�'c "ánh giá dYa trên bSn nhóm tiêu chí: thi!t b� công ngh2, 
nhân lYc, thông tin và tZ ch>c qu*n lý (theo Thông t� 04/2014/TT-BKHCN). K!t qu* "ánh giá cho thWy các 
trang thi!t b� "#u . m>c "Tn gi*n, thô sT, h�m b*o qu*n ph�n lRn "#u "�'c làm b`ng gU k!t h'p vRi xSp 
ghép, chi!m 87,4%, thi!t b� b*o qu*n không có. ChWt l�'ng còn lPi c(a h�m b*o qu*n tM 75% tr. lên, chi!m 
75,7% tZng sS tàu l�Ri vây. DXng cX b*o qu*n s*n phvm ch( y!u là khay nhYa và trung bình có 400-700 
khay/tàu. Các tàu sk dXng ph�Tng pháp b*o qu*n s*n phvm b`ng n�Rc "á, chi!m 95% và chWt l�'ng c(a "á 
sk dXng g�n nh� ch�a "�'c ki/m soát, l�'ng n�Rc "á b� thWt thoát lên "!n 30% khSi l�'ng "á mang theo 
trong mUi chuy!n. Nhân lYc trên tàu "a ph�n có trình "I v�n hóa cWp 1, chi!m 57,6% tZng sS lao "Ing trên tàu 
và k� thu,t b*o qu*n s*n phvm ch( y!u theo kinh nghi2m, sS ng��i "�'c "ào tPo, t,p huWn, chi!m 26,1%. 
H�u h!t, tàu l�Ri vây không c,p nh,p "�'c thông tin v# thi!t b� công ngh2 b*o qu*n, chi!m 93,5%. Trình "I 
công ngh2 b*o qu*n trên các tàu l�Ri vây xa b� "ang . m>c trung bình, tZng "i/m (35/100),  nên *nh h�.ng 
trYc ti!p "!n chWt l�'ng, giá tr� c(a s*n phvm và hi2u qu* kinh t! c(a ngh#. 
TTTTMMMM khóa: khóa: khóa: khóa: Công ngh2 b*o qu*n s*n phvm, "ánh giá trình "I công ngh2, ngh# l�Ri vây. 

    
1. M� ��U27272727    
�ánh giá trình "I công ngh2 là mIt công cX 

giúp cho các nhà qu*n lý, nhà hoPch "�nh chính sách 
thWy "�'c trình "I công ngh2 hi2n tPi c(a mIt ngh#, 
ngành, mIt "�a ph�Tng hay mIt quSc gia "ang . m>c 
nào, so vRi "�a ph�Tng hay mIt quSc gia khác… TM 
"ó có nhang "�nh h�Rng chi!n l�'c "�u t� phát tri/n 
cho ngành hay mIt "�a ph�Tng phát tri/n b#n vang. 
Ti!p thu các công ngh2 mRi, công ngh2 hi2n "Pi phù 
h'p vRi "i#u ki2n cX th/ c(a ngành, "�a ph�Tng, phát 
huy nIi lYc, công ngh2 hi2n có sk dXng mIt cách 
hi2u qu* các ngu%n lYc, máy móc thi!t b�, nhân lYc… 

Ngh# l�Ri vây là mIt trong nhang ngh# khai 
thác chính c(a ng� dân n�Rc ta, chuyên khai thác cá 
theo "àn vRi sS l�'ng lRn. Tuy ra "�i sau so vRi các 
ngh# l�Ri kéo, l�Ri rê nh�ng ngh# l�Ri vây "ã "óng 
góp 30- 40% tZng s*n l�'ng khai thác h*i s*n xa b� 
hàng n�m. Hi2n tPi sS l�'ng tàu khai thác l�Ri vây có 
5.703 tàu, chi!m kho*ng 12% tZng sS tàu cá khai thác 
xa b� c(a c* n�Rc. Ngh# l�Ri vây t,p trung phát tri/n 
ch( y!u . vùng bi/n mi#n Trung và �ông — Tây Nam 
bI (VX Khai thác th(y s*n, 2016). �/ "ánh giá "�'c 
trình "I công ngh2 b*o qu*n s*n phvm c(a ngh# l�Ri 
vây c�n "ánh giá "�'c các y!u tS nh� sau: y!u tS 
nhân lYc s*n xuWt (ng��i qu*n lý — thuy#n tr�.ng, 
ng��i lao "Ing — ng� dân), c(a máy móc thi!t b� 
(máy kéo, máy t�i, máy tàu, máy bTm, h�m b*o 

                                                 
1
Viện Nghiên cứu Hải sản 

qu*n...), c(a công ngh2 (công ngh2 xk lý — b*o qu*n 
cá trên tàu), c(a thông tin (thông tin v# dY báo ng� 
tr��ng, dY báo tra l�'ng, thông tin qu*n lý, thông tin 
c>u hI...), ngoài ra còn có sY tham gia c(a các y!u tS 
gián ti!p nh� cT quan qu*n lý, n,u vYa thu 
mua....csng có *nh h�.ng trYc ti!p "!n s*n xuWt c(a 
ngh#.  

Bài báo này t,p trung "ánh giá trình "I công 
ngh2 b*o qu*n s*n phvm h*i s*n trên tàu l�Ri vây xa 
b� nh`m cung cWp cT s. khoa hKc giúp các nhà qu*n 
lý, nghiên c>u và ng��i dân "�a ra "�nh h�Rng, gi*i 
pháp nâng cao chWt l�'ng s*n phvm khai thác c(a 
ngh#. 

2. �3I T�4NG VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 
2.1. �2.1. �2.1. �2.1. �Si t�'ng nghiên c>uSi t�'ng nghiên c>uSi t�'ng nghiên c>uSi t�'ng nghiên c>u    
�Si t�'ng là các ch( tàu hoic thuy#n tr�.ng c(a 

tàu khai thác h*i s*n b`ng l�Ri vây có công suWt máy 
chính tM 90 CV tr. lên t,p trung . vùng bi/n mi#n 
Trung và Nam bI. Th�i gian nghiên c>u tM tháng 
01/2015 "!n tháng 06/2015 và "�a "i/m thu mpu 
kh*o sát . 04 t�nh g%m: Qu*ng Ngãi, Bình ��nh, 
Bình Thu,n và Bà R�a — Vsng Tàu. 

2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c2.2. Ph�Tng pháp nghiên c>u>u>u>u    
2.2.1. Ph�Tng pháp thu th,p sS li2u 
�i#u tra hi2n trPng b*o qu*n s*n phvm th(y s*n 

trên 385 tàu l�Ri vây "ánh bOt xa b� theo 03 nhóm 
công suWt tàu (90- <250 CV — 125 phi!u,  250 - <400 
CV -156 phi!u và ≥ 400 CV — 104 phi!u) dYa trên 
phi!u "i#u tra. Nhóm "i#u tra "ã k!t h'p ph�Tng 
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pháp chKn ngpu nhiên và chKn theo cXm "/ phong 
vWn.  

- ChKn phong vWn ngpu nhiên: Ph�Tng pháp này 
"�'c ti!n hành "Si vRi nhang khu vYc có m,t "I tàu 
thuy#n lRn. LWy danh sách tàu thuy#n c(a tMng t�nh 
do Chi cXc Khai thác và B*o v2 Ngu%n l'i Th(y s*n 
t�nh "ó cung cWp. 

- ChKn theo cXm: �Si vRi nhang nTi ng� dân 
sSng th�a thRt, khó "i lPi thì ti!n hành "i#u tra theo 
cXm. �i#u tra tWt c* các ch( tàu hoic thuy#n tr�.ng 
. mIt khu vYc cho "!n khi "( sS l�'ng phi!u "i#u 
tra c�n thi!t.  

2.2.2. Ph�Tng pháp "ánh giá trình "I công ngh2 
�/ "ánh giá "�'c trình "I công ngh2 b*o qu*n 

trên tàu l�Ri vây xa b�, nghiên c>u này "ã ti!n hành 
"i#u tra, thu th,p thông tin và "ánh giá trên cT s. các 
tiêu chí "ánh giá trình "I công ngh2 "ã "�'c BI 
Khoa hKc Công ngh2 ban hành (Thông t� 
04/2014/TT-BKHCN ngày 08/4/2014). 

 1.Trình "I công ngh2 b*o qu*n h*i s*n trên 

tàu l�Ri vây là m>c "Pt "�'c c(a công ngh2 b*o qu*n 
và "�'c "ánh giá theo 04 m>c: tiên ti!n, trung bình 
tiên ti!n, trung bình và lPc h,u.  

2. Trình "I công ngh2 b*o qu*n h*i s*n l�Ri vây 
bao g%m: nhóm I — tiêu chí v# thi!t b� công ngh2; 
nhóm 2 — tiêu chí v# nhân lYc; nhóm 3 — tiêu chí v# 
thông tin; nhóm 4 — tiêu chí v# tZ ch>c và qu*n lý. 

DYa vào "ic thù c(a ngh# l�Ri vây khai thác xa 
b�, dYa vào k!t qu* nghiên c>u, kh*o sát c(a Bùi 
Th� Thu Hi#n và cs, 2015 "ã xây dYng b*ng "i/m 
chi ti!t cho tMng ch� tiêu trên cT s. 4 nhóm tiêu chí 
trên. 

3. K�T QU� VÀ TH�O LU N 
3.1. Nhóm tiêu chí v3.1. Nhóm tiêu chí v3.1. Nhóm tiêu chí v3.1. Nhóm tiêu chí v#### thi thi thi thi!!!!t bt bt bt b���� công ngh công ngh công ngh công ngh2222    
3.1.1. H�m b*o qu*n s*n phvm trên tàu l�Ri vây 

xa b� 
K!t qu* "i#u tra kh*o sát thYc trPng sk dXng 

h�m b*o qu*n c(a 385 tàu l�Ri vây khai thác h*i s*n 
xa b� theo 03 nhóm công suWt "�'c trình bày . b*ng 
1 và 2. 

BBBB****ng 1ng 1ng 1ng 1.... T T T T���� l l l l2222 (%) s (%) s (%) s (%) sSSSS h h h h����m bm bm bm b****o quo quo quo qu****nnnn và s và s và s và s>>>>c chc chc chc ch>>>>aaaa trên tàu l� trên tàu l� trên tàu l� trên tàu l�RRRRi vây i vây i vây i vây xa bxa bxa bxa b����        
SS h�m trên tàu l�Ri vây S>c ch>a h�m b*o qu*n  

Nhóm công 
suWt (CV) 2 - 4 

h�m/tàu 
5 - 7 

h�m/tàu 
8 - 9 

h�m/tàu 
1-<3 

tWn/h�m 
3-<5 

tWn/h�m 
≥ 5 tWn/h�m 

90-<250 73,9 26,1 - 31,5 48,6 19,8 
250-<400 29,8 64,9 5,2 9,4 39,8 50,8 
≥400 6,0 86,7 7,2 19,3 19,3 61,4 

Trung bình 36,6 59,2 6,2 20,1 35,9 44,0 
BBBB****ng 2ng 2ng 2ng 2.... T T T T���� l l l l2222 (%) v (%) v (%) v (%) v,,,,t lit lit lit li2222u, cu, cu, cu, chhhhWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng ng ng ng còn lcòn lcòn lcòn lPPPPi ci ci ci c((((a a a a hhhh����m bm bm bm b****o quo quo quo qu****n n n n trên tàu l�trên tàu l�trên tàu l�trên tàu l�RRRRi vâyi vâyi vâyi vây xa b xa b xa b xa b����    

V,t li2u h�m ChWt l�'ng còn lPi c(a h�m b*o qu*n Nhóm công 
suWt (CV) XSp ghép PU Khác 45-<60 % 60-<75 % 75-<90 % >90 % 

90-<250 93,7 5,4 0,9 1,9 24,3 54,2 19,6 

250-<400 85,3 14,7 0,0 1,1 30,6 33,9 34,4 

≥400 83,1 14,5 2,4 1,3 13,8 31,3 53,6 

Trung bình 87,4 11,5 1,1 1,4 22,9 39,8 35,9 
- �a sS tàu l�Ri vây sk dXng ch( y!u v,t li2u h�m 

b*o qu*n là xSp ghép, nhóm tàu có công suWt ≥400 
CV chi!m 83,1%, nhóm 250-<400 CV chi!m 85,3% và 
nhóm 90-<250 CV chi!m 93,7%. Vi2c sk dXng    v,t li2u 
xSp phun làm vách cách nhi2t cho hi2u qu* tSt hTn 
so vRi xSp truy#n thSng nh�ng có chi phí "�u t� cao 
hTn nên các tàu sk dXng  ít, cX th/ nhóm tàu ≥400 
CV có 14,5% tàu sk dXng, nhóm 250-<400 CV có 14,6% 
tàu và 5,4% sS tàu c(a nhóm 90-<250 CV là sk dXng 
v,t li2u xSp phun này. 

- SS l�'ng h�m b*o qu*n trên các tàu t,p trung 
ch( y!u 5-7 h�m/tàu. �Si vRi tàu có công suWt d�Ri 

250 CV, sS l�'ng h�m b*o qu*n 2-4 h�m và s>c ch>a 
15-<20 tWn/tàu. �Si vRi tàu công suWt 250-<400 CV, sS 
l�'ng h�m b*o qu*n 5-7 h�m và s>c ch>a trung bình 
25-35 tWn /tàu. �Si vRi tàu công suWt trên 400 CV, sS 
l�'ng h�m 5-7 h�m và s>c ch>a trung bình 30-35 tWn 
/tàu.  

- ChWt l�'ng còn lPi c(a h�m b*o qu*n s*n phvm 
trên các tàu l�Ri vây xa b�  45-<60%, 60-<75%, 75-<90% 
và >90% l�n l�'t chi!m t� l2 trung bình là 1,4%, 22,9%, 
39,8% và 35,9% tZng sS tàu kh*o sát và th�i gian sk 
dXng h�m b*o qu*n trung bình "#u d�Ri 4 n�m. K!t 
qu* kh*o sát cho thWy, h�m b*o qu*n "�'c ska chaa 
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và c*i tPo n!u chWt l�'ng h�m b*o qu*n gi*m xuSng 
d�Ri 60%, b.i n!u ti!p tXc sk dXng h�m thì m>c tiêu 
hao "á t�ng lên nhanh và chWt l�'ng s*n phvm gi*m. 
H�m b*o qu*n làm b`ng gU k!t h'p xSp ghép nên 
th�i gian b*o qu*n "*m b*o chWt l�'ng s*n phvm 7-
10 ngày, trong khi th�i gian mUi chuy!n bi/n dao 
"Ing trong kho*ng 20-25 ngày. Khi "ó, n!u s*n 

phvm "�'c b*o qu*n tM khi "ánh bOt "!n khi v# b� 
thì chWt l�'ng s*n phvm gi*m và gi*m giá thành s*n 
phvm, do "ó mIt sS tàu khai thác liên k!t vRi nhau 
"/ chuy/n v# b� b`ng tàu v,n t*i hoic bán trên bi/n 
cho các tàu thu mua. 

3.1.2. Thi!t b� b*o qu*n khác 

BBBB****ng 3. ng 3. ng 3. ng 3. TTTT���� l l l l2222 (%)  (%)  (%)  (%) trang thitrang thitrang thitrang thi!!!!t bt bt bt b���� b b b b****o quo quo quo qu****n trên tàun trên tàun trên tàun trên tàu l� l� l� l�RRRRi vây xa bi vây xa bi vây xa bi vây xa b����        
Nhóm công suNhóm công suNhóm công suNhóm công suWt (CV)Wt (CV)Wt (CV)Wt (CV)    Trang thiTrang thiTrang thiTrang thi!t b� b*o qu*n!t b� b*o qu*n!t b� b*o qu*n!t b� b*o qu*n    

90909090----<250 <250 <250 <250     250250250250----<400<400<400<400    ≥400 400 400 400     Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    
Có  18,7 41,3 41,3 33,8 1. Máy xay "á 

(%) Không 81,3 58,7 58,7 66,2 
<500  chi!c 58,6 52,4 29,6 46,9 

500-<1000 chi!c  38,7 32,3 61,8 44,3 
2. Khay nhYa 
(%) 

1000-<1500 chi!c  2,7 15,3 8,6 8,9 
Có 76,6 82,1 71,3 76,7 3. Túi PE (%) 

 Không  23,4 17,9 28,7 23,3 
Có 46,7 33,7 32,5 37,6 4. Thùng ch>a 

cá (%) Không   53,3 66,3 67,5 62,4 
 

B*ng trên cho thWy: 
- Máy xay "á: T� l2 trang b� máy xay "á trên tàu 

d�Ri 50% tZng sS tàu. Hai nhóm tàu công suWt ≥400 
CV và 250-<400 CV có t� l2 tàu trang b� máy xay "á 
b`ng nhau là 41,3%, riêng nhóm tàu công suWt 90-
<250 CV có t� l2 rWt thWp ch� 18,7%. Máy xay "�'c 
làm b`ng inox, chi!m t� l2 97% và 94% l�n l�'t . "Ii 
tàu công suWt ≥400 CV và 250-<400 CV, "i#u này "*m 
b*o chWt l�'ng v2 sinh an toàn thYc phvm. � "Ii tàu 
công suWt 90-<250 CV có 75% sS tàu có máy xay "á 
làm b`ng inox và 25% sS tàu sk dXng máy xay "á làm 
b`ng sOt, khi sOt b� han r� *nh h�.ng không tSt "!n 
chWt l�'ng s*n phvm. 

-  Khay nhYa: khay nhYa "�'c trang b� trên các 
tàu khai thác xa b� tùy thuIc vào quy mô h�m, sS 
h�m và công suWt tàu.  Nhóm tàu công suWt ≥ 400 CV 
trung bình có 661 khay/tàu, nhóm 250-<400 CV có 
trung bình 604 khay/tàu và nhóm 90-<250 CV sk 
dXng ít nhWt so vRi hai nhóm còn lPi (trung bình 463 
khay). 

- Túi PE: H�u h!t các tàu "#u trang b� túi PE 
cùng vRi khay nhYa, nh�ng túi PE ch( y!u "/ b*o 
qu*n các s*n phvm có giá tr� kinh t! thWp hoic có 
kích th�Rc lRn. SS l�'ng túi PE trên các tàu tùy thuIc 
vào cw tàu và s*n phvm khai thác. K!t qu* "i#u tra 
cho thWy, nhóm tàu công suWt ≥400 CV trung bình sk 
dXng 8,8 kg/chuy!n, nhóm 250-<400 CV là 10,8 
kg/chuy!n và nhóm còn lPi 90-<250 CV là 9,4 
kg/chuy!n. 

- Thùng "Yng cá: có v,t li2u b`ng nhYa PVC, 
kích th�Rc: 1.000 x 600 x 800 mm, s>c ch>a trung 
bình 80 — 100 kg/thùng. �u "i/m c(a thùng là "I 
b#n cao, mit trong và ngoài nh¡n nên d� làm v2 sinh. 
Tuy nhiên, thùng khá c%ng k#nh, nên sOp x!p lên tàu 
vRi sS l�'ng không lRn. Chính vì th! mà sS l�'ng tàu 
"i#u tra ch� sk dXng trung bình 10-15 cái. 

3.1.3. Ph�Tng th>c b*o qu*n s*n phvm trên tàu 
B*o qu*n b`ng "á xay là ph�Tng th>c b*o qu*n 

phZ bi!n trên tàu l�Ri vây . n�Rc ta. K!t qu* "i#u tra 
cho thWy, 95% tàu thuy#n áp dXng ph�Tng pháp này, 
còn lPi 5% áp dXng ph�Tng pháp b*o qu*n khác (b*o 
qu*n b`ng muSi, phTi khô, b*o qu*n lPnh thWm,..., 
b*o qu*n hUn h'p n�Rc bi/n và n�Rc "á). 

B*ng 4 cho thWy: 
- C* ba nhóm tàu "#u lYa chKn "I dày lRp "á 

d�Ri "áy h�m phZ bi!n nhWt 10-15 cm. �I dày lRp "á 
giaa 2 lRp cá trung bình 8 — 9 cm csng là sY lYa chKn 
c(a h�u h!t các tàu "i#u tra. �I dày c(a lRp "á b# 
mit "�'c sk dXng trung bình 13 cm c* ba "Ii tàu và 
lRp "á b# mit h�m th��ng bZ sung "á hàng ngày 1-2 
l�n/ngày. 

- Cá "�'c x!p vào h�m theo tMng lRp, xen k� 01 
lRp cá và 01 lRp n�Rc "á xay. �I dày c(a lRp n�Rc "á 
tùy thuIc vào th�i gian dY ki!n b*o qu*n và "I dày 
trung bình dao "Ing 10-11 cm. T� l2 b*o qu*n s*n 
phvm b`ng n�Rc "á ch( y!u . các tàu là 1 cá : 2 "á và 
s*n phvm c(a ngh# ch( y!u là muSi khay chi!m 
trung bình là 88,5% và muSi xá là 11,5%. 
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BBBB****ng 4ng 4ng 4ng 4. . . . TTTT���� l l l l2222 (%) " (%) " (%) " (%) "iiiic "ic "ic "ic "i////m cm cm cm c((((a ph�a ph�a ph�a ph�Tng Tng Tng Tng thththth>>>>cccc b b b b****o quo quo quo qu****n n n n ssss****n phn phn phn phvvvvm trên tàu l�m trên tàu l�m trên tàu l�m trên tàu l�RRRRi vây xa bi vây xa bi vây xa bi vây xa b����    
Nhóm công suNhóm công suNhóm công suNhóm công suWt (CV)Wt (CV)Wt (CV)Wt (CV)    ����ic "i/m ph�Tng pháp b*o qu*n b`ng ic "i/m ph�Tng pháp b*o qu*n b`ng ic "i/m ph�Tng pháp b*o qu*n b`ng ic "i/m ph�Tng pháp b*o qu*n b`ng 

n�n�n�n�Rc "áRc "áRc "áRc "á    90909090----<250 <250 <250 <250     250250250250----<400 <400 <400 <400     ≥400 400 400 400     TrunTrunTrunTrung bìnhg bìnhg bìnhg bình    
<10 cm 9,9 11,1 8,6 9,9 

10-<15 cm  69,4 74,1 75,3 72,9 
1. B# dày lRp "á d�Ri 
"áy (%) 

15-<25 cm 20,7 14,8 16,1 17,2 
<10 cm 82,9 86,8 64,2 78,0 

10-<15 cm  15,3 9,1 33,3 19,2 
2. B# dày lRp "á giaa 2 
lRp cá (%) 

15-<25 cm  1,8 4,1 2,5 2,8 
<10 cm 38,7 51,1 43,7 44,5 

10-<15 cm  57,7 41,1 53,1 50,6 
3. B# dày lRp "á b# 
mit (%) 

15-<25 cm  3,6 7,8 3,2 4,9 
1 ngày/l�n 47,7 55,3 55,2 52,7 
2 ngày/l�n 41,8 32,5 43,1 39,1 

4. T�n suWt bZ sung "á 
(%) 

3 ngày/l�n 10,5 12,2 1,7 8,1 
5-<10 cm 23,8 23,9 22,5 23,4 5. Kho*ng cách giaa 

các lRp cá (%) 10-<15 cm 76,2 76,1 77,5 76,6 
  2 : 1  8,2 8,4 3,9 6,8 
 1,5 : 1  2,0 0,0 2,6 1,5 
 1 : 1  1,0 3,3 5,3 3,2 

6. T� l2 cá : "á (%) 

 1: 2  88,8 88,3 88,2 88,4 
MuSi khay  82,5 91,0 92,0 88,5 7. T� l2 s*n phvm b*o 

qu*n (%) MuSi xá  17,5 9,0 8,0 11,5 
< 7 ngày 23,4 32,6 26,2 27,4 

7-<14 ngày 1,9 1,6 0,0 1,2 
14-<21 ngày  7,5 6,5 2,5 5,5 

8. Th�i gian b*o qu*n 
tSi "a trên tàu (%) 

21-<28 ngày  67,2 59,3 71,3 65,9 
- Các s*n phvm b*o qu*n trên các tàu l�Ri vây 

ch( y!u th�i gian 21-28 ngày, chi!m trung bình 65,9% 
và d�Ri 7 ngày, chi!m 27,4% sS tàu kh*o sát. 

3.1.4. ChWt l�'ng s*n phvm khai thác 
BBBB****ng 5. Tng 5. Tng 5. Tng 5. T���� l l l l2222 (%) ch (%) ch (%) ch (%) chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng sng sng sng s****n phn phn phn phvvvvm hm hm hm h****i si si si s****n trên tàu l�n trên tàu l�n trên tàu l�n trên tàu l�RRRRi vây xa bi vây xa bi vây xa bi vây xa b����    

Nhóm công suNhóm công suNhóm công suNhóm công suWWWWt (CV)t (CV)t (CV)t (CV)    ChChChChWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng sng sng sng s****n phn phn phn phvvvvm m m m         
90909090----<<<<250 250 250 250     250250250250----<400  <400  <400  <400      ≥400      400      400      400          Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    

1. T� l2 cá "�a lên tàu còn sSng (%) 90,0 93,0 95,0 92,7 
2. T� l2 cá kém chWt l�'ng khi v# b� (%)  17,0 13,6 15,0 15,2 
3. T� l2 s*n phvm sau b*o qu*n "Pt chWt l�'ng 
loPi I (%) 

33,3 35,8 38,0 35,7 

4. T� l2 s*n phvm "Pt chWt l�'ng II, III (%) 49,7 50,6 47,0 49,1 
B*ng 5 cho thWy, s*n phvm vMa "ánh bOt c(a 

ngh# l�Ri vây "�'c "�a lên tàu ch( y!u còn sSng 90-
95% tZng s*n l�'ng "ánh bOt . tMng mj l�Ri, "i#u này 
cho thWy nguyên li2u tr�Rc khi "�a vào b*o qu*n rWt 
tSt. Tuy nhiên, trong quá trình b*o qu*n trên tàu thì 
chWt l�'ng s*n phvm khi bán "Pt loPi I, chi!m trung 
bình 35,7%; cá kém chWt l�'ng "Pt 15,2% và còn lPi là 
cá loPi II và III, chi!m 49,1% tZng s*n phvm "ánh bOt. 
Mic dù chWt l�'ng cá "�a vào b*o qu*n còn t�Ti 
sSng, tuy nhiên, sau th�i gian b*o qu*n trên tàu b`ng 

dXng cX và ph�Tng pháp, k� thu,t truy#n thSng "ã 
làm tZn thWt chWt l�'ng và gi*m giá tr� s*n phvm c(a 
ngh# l�Ri vây. 

3.1.5. Hi2u qu* kinh t! 
B*ng 6 cho thWy, tZng thu nh,p bình quân tM s*n 

phvm "ánh bOt "�'c cao nhWt là nhóm tàu công suWt 
≥400 CV (391,7 tri2u "%ng), th> nhì là nhóm 250-
<400 CV (330,7 tri2u "%ng) và cuSi cùng là nhóm tàu 
có công suWt nho nhWt 90-<250 CV (237,4 tri2u "%ng). 
Thu nh,p bình quân c(a lao "Ing trên tàu trong mIt 
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n�m "Pt cao nhWt . nhóm tàu công suWt tM 400 CV tr. 
lên (78,3 tri2u "%ng), ti!p "!n là nhóm tàu công suWt 

250-<400 CV (64,7 tri2u "%ng) và cuSi cùng là nhóm 
công suWt 90-<250 CV (60,5 tri2u "%ng). 

BBBB****ng 6ng 6ng 6ng 6. . . . HiHiHiHi2222u quu quu quu qu**** kinh t kinh t kinh t kinh t!!!! c c c c((((a tàu l�a tàu l�a tàu l�a tàu l�RRRRi vây xa bi vây xa bi vây xa bi vây xa b����    
Nhóm công suNhóm công suNhóm công suNhóm công suWt (CV)Wt (CV)Wt (CV)Wt (CV)    Thông tin hiThông tin hiThông tin hiThông tin hi2u qu* kinh t!2u qu* kinh t!2u qu* kinh t!2u qu* kinh t! 

90909090----<250 <250 <250 <250     250250250250----<400 <400 <400 <400     ≥400   400   400   400       Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    

1. Chi phí s*n xuWt bình quân/chuy!n (tr") 176,2 265,0 329,2 256,8 

2. Thu nh,p bình quân/ng��i/n�m (tr") 60,5 64,7 78,3 67,8 
3. TZng thu nh,p s*n phvm (tr") 237,4 330,7 391,7 319,9 

3.2. Nhóm 3.2. Nhóm 3.2. Nhóm 3.2. Nhóm tiêu chí vtiêu chí vtiêu chí vtiêu chí v#### nhân l nhân l nhân l nhân lYYYYcccc    
3.2.1. Trình "I hKc vWn ng��i lao "Ing trên tàu 

l�Ri vây xa b� 

BBBB****ng 7ng 7ng 7ng 7.... T T T T���� l l l l2222 (%) trình  (%) trình  (%) trình  (%) trình """"IIII h h h hKKKKc vc vc vc vWWWWn cn cn cn c((((a ng�a ng�a ng�a ng�����i lao "i lao "i lao "i lao "IIIIng trên tàu l�ng trên tàu l�ng trên tàu l�ng trên tàu l�RRRRi vây xa bi vây xa bi vây xa bi vây xa b����    
Nhóm công suNhóm công suNhóm công suNhóm công suWWWWt (CV)t (CV)t (CV)t (CV)    Trình Trình Trình Trình """"IIII h h h hKKKKc vc vc vc vWWWWnnnn        

90909090----<250 <250 <250 <250     250250250250----<400 <400 <400 <400     ≥400 400 400 400     Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    

1. Ch�a tSt nghi2p ti/u hKc (%) 10,3 6,3 4,6 7,1 
2. Ti/u hKc (%) 63,7 58,1 51,1 57,6 
3. Trung hKc cT s. (%) 24,1 29,4 36,0 29,8 
4. Trung hKc (%) 1,9 6,2 8,3 5,5 

B*ng 7 cho thWy, trình "I hKc vWn c(a ng��i lao 
"Ing trên tàu l�Ri vây khá thWp, ch( y!u ch� mRi tSt 
nghi2p ti/u hKc, chi!m 57,6%; tSt nghi2p trung hKc 
cT s., chi!m 29,8%. Trình "I hKc vWn tSt nghi2p 
trung hKc ch� chi!m 5,5% và trình "I hKc vWn ch�a tSt 
nghi2p ti/u hKc là 7,1% tZng sS lao "Ing trên tàu. 

Trình "I hKc vWn c(a lao "Ing trên tàu "ã "�'c nâng 
lên so vRi tr�Rc "ây, tuy nhiên so vRi mit b`ng chung 
c(a xã hIi thì vpn còn rWt thWp.    

3.2.2. Trình "I k� thu,t b*o qu*n s*n phvm trên 
tàu l�Ri vây xa b� 

BBBB****ng 8ng 8ng 8ng 8.... T T T T���� l l l l2222 (%) trình  (%) trình  (%) trình  (%) trình """"IIII k k k k���� thu thu thu thu,,,,t bt bt bt b****o quo quo quo qu****n sn sn sn s****n phn phn phn phvvvvm trên tàu l�m trên tàu l�m trên tàu l�m trên tàu l�RRRRi vây xa bi vây xa bi vây xa bi vây xa b����    
Nhóm côngNhóm côngNhóm côngNhóm công su su su suWWWWt (CV)t (CV)t (CV)t (CV)    Trình Trình Trình Trình """"IIII k k k k���� thu thu thu thu,,,,tttt        

90909090----<250 <250 <250 <250     250250250250----<400 <400 <400 <400     ≥400400400400    Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    
1. Có bS trí ng��i phX trách b*o qu*n (%) 91,6 95,6 93,7 93,6 
2. Ng��i phX trách b*o qu*n "�'c "ào tPo, 
t,p huWn ngOn hPn (%) 

29,0 20,6 28,7 26,1 

B*ng 8 cho thWy: 
- H�u h!t trên các tàu "#u có ng��i phX trách 

b*o qu*n s*n phvm và ng��i phX trách h�Rng dpn và 
ki/m tra trong suSt quá trình b*o qu*n s*n phvm 
trên tàu và ng��i phX trách b*o qu*n ch�a qua "ào 
tPo ("Pi hKc, cao "�ng, trung cWp) mà ch( y!u dYa 
trên kinh nghi2m tích lsy lâu n�m và tY hKc ngh# 
thông qua nhang ng��i có kinh nghi2m khác.  

- T� l2 ng��i lao "Ing "ã "�'c t,p huWn thông 

qua các lRp ngOn hPn hoic v# b*o qu*n s*n phvm 
trên tàu cá hoic v2 sinh an toàn thYc phvm chi!m t� 
l2 rWt thWp, . nhóm tàu công suWt tM 400 CV tr. lên, 
"Pt t� l2 28,7%;  nhóm tàu công suWt 250-<400 CV "Pt 
t� l2 20,6% và nhóm công suWt 90-<250 CV chi!m 29%. 
T� l2 ng��i lao "Ing "�'c "ào tPo ngOn hPn, t,p 
huWn trung bình . 03 nhóm tàu "Pt t� l2 26,1%. 

3.3. Nhóm tiêu chí v3.3. Nhóm tiêu chí v3.3. Nhóm tiêu chí v3.3. Nhóm tiêu chí v#### thông tin thông tin thông tin thông tin    

BBBB****ng 9ng 9ng 9ng 9.... T T T T���� l l l l2222 (%) c (%) c (%) c (%) c,,,,p nhp nhp nhp nh,,,,t, t, t, t, >>>>ng dng dng dng dXXXXng côngng côngng côngng công ngh ngh ngh ngh2222 và thi và thi và thi và thi!!!!t bt bt bt b���� b b b b****o quo quo quo qu****n trên tàun trên tàun trên tàun trên tàu    

Nhóm công suNhóm công suNhóm công suNhóm công suWWWWt (CV)t (CV)t (CV)t (CV)    CCCC,,,,p nhp nhp nhp nh,,,,t, t, t, t, >>>>ng dng dng dng dXXXXng công nghng công nghng công nghng công ngh2222 và thi và thi và thi và thi!!!!t t t t 
bbbb���� b b b b****o quo quo quo qu****n trên tàun trên tàun trên tàun trên tàu    90909090----<250 <250 <250 <250     250250250250----<400   <400   <400   <400       ≥400 400 400 400     Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    

1. Không c,p nh,t thông tin v# công 
ngh2 và thi!t b� b*o qu*n (%) 

98,8 94,2 87,4 93,5 

2. Có c,p nh,t thông tin v# công ngh2 
và thi!t b� b*o qu*n (%) 

1,2 5,8 12,6 6,5 

3. Có c,p nh,t, >ng dXng thông tin v# 
công ngh2 và thi!t b� b*o qu*n (%) 

0,6 1,9 3,2 1,9 
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B*ng 9 cho thWy, h�u h!t trên tàu l�Ri vây không 
c,p nh,p "�'c thông tin v# công ngh2 và thi!t b� b*o 
qu*n s*n phvm tiên ti!n . các n�Rc phát tri/n, chi!m 
93,5%. �i#u này, mIt ph�n là trình "I hKc vWn hPn 
ch! và thi!u sY ch( "Ing hKc t,p kinh nghi2m "/ 

nâng cao chWt l�'ng s*n phvm. Nên dpn "!n chWt 
l�'ng s*n phvm ngh# l�Ri vây "Pt loPi I ch�a cao và 
gi*m giá tr� kinh t!, gi*m hi2u qu* hoPt "Ing c(a 
ngh#. 

3.4. Nhóm tiêu chí 3.4. Nhóm tiêu chí 3.4. Nhóm tiêu chí 3.4. Nhóm tiêu chí vvvv####    ttttZZZZ ch ch ch ch>>>>c, quc, quc, quc, qu****n lý n lý n lý n lý     
BBBB****ng 10.ng 10.ng 10.ng 10. T T T T���� l l l l2222 (%) ý th (%) ý th (%) ý th (%) ý th>>>>c và thc và thc và thc và thYYYYc thi các quy "c thi các quy "c thi các quy "c thi các quy "����nh VSATTPnh VSATTPnh VSATTPnh VSATTP    

Nhóm công suNhóm công suNhóm công suNhóm công suWWWWt (CV)t (CV)t (CV)t (CV)    NNNNIIIIi dungi dungi dungi dung  
90909090----<250 <250 <250 <250     250250250250----<400  <400  <400  <400      ≥400 400 400 400     Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    

1. Có nIi quy (%) 56,1 69,6 51,2 59,0 

2. Có "�'c t,p huWn (%)  40,2 35,3 26,2 33,9 
3. ��'c cWp ch>ng nh,n  (%) 60,7 81,0 67,5 69,7 
4. Có th��ng xuyên ki/m tra  (%) 32,7 32,6 33,7 33,0 
B*ng 10 cho thWy, v# nIi quy VSATTP có 69,6% 

sS tàu thuIc nhóm tàu công suWt 250-<400 CV, 51,2% 
sS tàu thuIc nhóm tàu công suWt ≥400 CV và 56,1% sS 
tàu thuIc nhóm công suWt 90-<250 CV có nIi quy v# 
VSATTP. V# cWp giWy ch>ng nh,n VSATTP c* ba 
nhóm "#u chi!m t� l2 khá cao, cX th/ nhóm 250-<400 

CV có 81,0% sS tàu "�'c cWp giWy ch>ng nh,n, ">ng 
th> hai là nhóm ≥400 CV có 67,5% sS tàu và nhóm 90-
<250 CV có 60,7% sS tàu. Tuy nhiên vi2c t,p huWn và 
ki/m tra "�nh kq v# VSATTP lPi không "�'c th��ng 
xuyên và chi!m t� l2 thWp trong c* ba nhóm "#u d�Ri 
50%. 

BBBB****ng 11ng 11ng 11ng 11. T. T. T. T���� l l l l2222 (%) v (%) v (%) v (%) v2222 sinh h sinh h sinh h sinh h����m bm bm bm b****o quo quo quo qu****n trên tàu l�n trên tàu l�n trên tàu l�n trên tàu l�RRRRi vây i vây i vây i vây xa bxa bxa bxa b����    

Nhóm công suNhóm công suNhóm công suNhóm công suWWWWt (CV)t (CV)t (CV)t (CV)    ThThThTh����i gian vi gian vi gian vi gian v2222 sinh h sinh h sinh h sinh h����mmmm    
90909090----<250  <250  <250  <250      250250250250----<400 <400 <400 <400     ≥400 400 400 400     Trung bìnhTrung bìnhTrung bìnhTrung bình    

1. Sau khi bSc cá (%) 35,5 56,5 70,0 54,0 

2. Sau mUi chuy!n bi/n (%) 63,5 41,3 27,5 44,1 
V# công tác v2 sinh h�m, "a sS tàu thuIc nhóm 

công suWt ≥400 CV lYa chKn vi2c v2 sinh h�m b*o 
qu*n sau khi bSc cá (chi!m 70%), nhóm công suWt 
250-<400 CV sS tàu v2 sinh sau khi bSc cá (56,5%) và 
sau mUi chuy!n bi/n (41,3%) chi!m t� l2 ngang nhau. 
VRi nhóm tàu công suWt 90-<250 CV ch( y!u các tàu 

v2 sinh h�m sau mUi chuy!n bi/n (chi!m t� l2 63,5%). 
K!t qu* "i#u tra có 96,5% sS tàu không sk dXng hóa 
chWt "/ v2 sinh h�m. 

3.5. T3.5. T3.5. T3.5. TZZZZng hng hng hng h''''p "ip "ip "ip "i////m sm sm sm sSSSS "ánh giá tr "ánh giá tr "ánh giá tr "ánh giá trình ình ình ình """"IIII công  công  công  công 
nghnghnghngh2222 b b b b****o quo quo quo qu****nnnn    

BBBB****ng 12ng 12ng 12ng 12. T. T. T. TZZZZng hng hng hng h''''p "ip "ip "ip "i////m "ánh giá trm "ánh giá trm "ánh giá trm "ánh giá trình ình ình ình """"IIII công ngh công ngh công ngh công ngh2222 b b b b****o quo quo quo qu****n trên tàu l�n trên tàu l�n trên tàu l�n trên tàu l�RRRRi vây xa bi vây xa bi vây xa bi vây xa b����    

TTTTTTTT    Mô tMô tMô tMô t****    
MMMM>c >c >c >c 
"i"i"i"i/m/m/m/m    

�i�i�i�i/m/m/m/m "ánh  "ánh  "ánh  "ánh 
giágiágiágiá    

IIII    Nhóm tiêu chí vNhóm tiêu chí vNhóm tiêu chí vNhóm tiêu chí v# thi!t b� công ngh2# thi!t b� công ngh2# thi!t b� công ngh2# thi!t b� công ngh2    45454545    22222222    
1111    Tiêu chí 1: MTiêu chí 1: MTiêu chí 1: MTiêu chí 1: M>c "I hao m>c "I hao m>c "I hao m>c "I hao mòn thiòn thiòn thiòn thi!t b�, công ngh2 !t b�, công ngh2 !t b�, công ngh2 !t b�, công ngh2 (h(h(h(h�m b*o qu*n)�m b*o qu*n)�m b*o qu*n)�m b*o qu*n)    6666     
 - ChWt l�'ng còn lPi h�m b*o qu*n: 60 - <75%  4 

2222    Tiêu chí 2: Tiêu chí 2: Tiêu chí 2: Tiêu chí 2: C�C�C�C��ng "I vSn thi!t b�, công ngh2�ng "I vSn thi!t b�, công ngh2�ng "I vSn thi!t b�, công ngh2�ng "I vSn thi!t b�, công ngh2 (s (s (s (sS l�'ng h�m và s>c S l�'ng h�m và s>c S l�'ng h�m và s>c S l�'ng h�m và s>c 
chchchch>a h�m)>a h�m)>a h�m)>a h�m)    

3333        

    - SS l�'ng h�m, s>c ch>a: 20-30 tWn/tàu (5- 7 h�m/tàu, 3-4 tWn/h�m)  2 

3333    Tiêu chí 3: Tiêu chí 3: Tiêu chí 3: Tiêu chí 3: MMMM>c "I "Zi mRi thi!t b�, công ngh2 >c "I "Zi mRi thi!t b�, công ngh2 >c "I "Zi mRi thi!t b�, công ngh2 >c "I "Zi mRi thi!t b�, công ngh2 ---- v v v v,t li2u làm h�m b*o ,t li2u làm h�m b*o ,t li2u làm h�m b*o ,t li2u làm h�m b*o 
ququququ*n*n*n*n    

5555        

 - XSp ghép —  gU  2 
4444    Tiêu chí 4: MTiêu chí 4: MTiêu chí 4: MTiêu chí 4: M>c "I tY "Ing hoá >c "I tY "Ing hoá >c "I tY "Ing hoá >c "I tY "Ing hoá ---- thi thi thi thi!t b� b*o qu*n trên tàu!t b� b*o qu*n trên tàu!t b� b*o qu*n trên tàu!t b� b*o qu*n trên tàu    5555        
 - Th( công + CT giRi hóa  3 
5555    Tiêu chí 5: MTiêu chí 5: MTiêu chí 5: MTiêu chí 5: M>c "I "%ng bI c(a thi!t b� công ngh2  b*o qu*n trên tàu>c "I "%ng bI c(a thi!t b� công ngh2  b*o qu*n trên tàu>c "I "%ng bI c(a thi!t b� công ngh2  b*o qu*n trên tàu>c "I "%ng bI c(a thi!t b� công ngh2  b*o qu*n trên tàu    4444        
 - �%ng bI < 45%  1 
6666    Tiêu chí 6: TTiêu chí 6: TTiêu chí 6: TTiêu chí 6: T� l2 chi phí n�ng l�'ng s*n xuWt ("á sk dXng)� l2 chi phí n�ng l�'ng s*n xuWt ("á sk dXng)� l2 chi phí n�ng l�'ng s*n xuWt ("á sk dXng)� l2 chi phí n�ng l�'ng s*n xuWt ("á sk dXng)    6666     
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TTTTTTTT    Mô tMô tMô tMô t****    
MMMM>c >c >c >c 
"i"i"i"i/m/m/m/m    

�i�i�i�i/m/m/m/m "ánh  "ánh  "ánh  "ánh 
giágiágiágiá    

 -Sk dXng 70% l�'ng "á mang theo (tZn thWt 30%)  4 
7777    Tiêu chí 7: MTiêu chí 7: MTiêu chí 7: MTiêu chí 7: M>c "I hi2n ">c "I hi2n ">c "I hi2n ">c "I hi2n "Pi c(a xk lPi c(a xk lPi c(a xk lPi c(a xk lý ý ý ý ---- công ngh công ngh công ngh công ngh2222    6666        
 -B*o qu*n b`ng n�Rc "á  1 
8888    Tiêu chí 8: ChTiêu chí 8: ChTiêu chí 8: ChTiêu chí 8: ChWt l�'ng s*n phvm khai thácWt l�'ng s*n phvm khai thácWt l�'ng s*n phvm khai thácWt l�'ng s*n phvm khai thác    7777     
 - ChWt l�'ng s*n phvm: 30-40 % s*n phvm khai thác "Pt loPi 1  2 
9999    Tiêu chí 9: LTiêu chí 9: LTiêu chí 9: LTiêu chí 9: L'i nhu,n'i nhu,n'i nhu,n'i nhu,n    4444     
 - Thu nh,p bình quân theo "�u ng��i 70 - 80 tri2u/n�m  3 

IIIIIIII    Nhóm tiêu chí vNhóm tiêu chí vNhóm tiêu chí vNhóm tiêu chí v# nhân lYc# nhân lYc# nhân lYc# nhân lYc    22222222    8888    
1 Tiêu chí 10: T� l2 lao "Ing có trình "I "Pi hKc, cao "�ng tr. lên 4  
    - Ng� dân, theo hình th>c cha truy#n con nSi  0000    

2 Tiêu chí 11: T� l2 th' b,c cao 4  
 - TuZi ngh# tM 20 — <30 n�m  3 
3 Tiêu chí 12: Trình "I cán bI qu*n lý VSATTP 2  
 - Có hi/u bi!t v# VSATTP  1 
4 Tiêu chí 13: T� l2 công nhân "ã qua huWn luy2n, "ào tPo 3  
 - Không "�'c t,p huWn, "ào tPo  0 
5 Tiêu chí 14: T� l2 chi phí cho "ào tPo và nghiên c>u phát tri/n 5  
6 Tiêu chí 15: N�ng suWt lao "Ing 4  
 - SS chuy!n bi/n: 10-12  chuy!n / n�m  4 

IIIIIIIIIIII    Nhóm tiêu chí vNhóm tiêu chí vNhóm tiêu chí vNhóm tiêu chí v# thông tin# thông tin# thông tin# thông tin    15151515    0000    
1 Tiêu chí 16: Thông tin phXc vX s*n xuWt 4  
 - Không c,p nh,t thông tin v# công ngh2 và thi!t b� b*o qu*n  0 
2 Tiêu chí 17: Thông tin phXc vX qu*n lý 4 0 
3 Tiêu chí 18: Ph�Tng ti2n, k� thu,t thông tin 3 0 
4 Tiêu chí 19: Chi phí mua bán, trao "Zi c,p nh,t thông tin 4 0 
IVIVIVIV    Nhóm tiêu chí vNhóm tiêu chí vNhóm tiêu chí vNhóm tiêu chí v#### t t t tZZZZ ch ch ch ch>>>>c, quc, quc, quc, qu****n lýn lýn lýn lý    18181818    5555    
1 Tiêu chí 20: Qu*n lý hi2u suWt thi!t b� 5 0 
2 Tiêu chí 21: Phát tri/n "Zi mRi s*n phvm 3 0 
3 Tiêu chí 22: Chi!n l�'c phát tri/n th� tr��ng tiêu thX 4  
 - S*n phvm bán cho nhà máy chi!m 50-70%  2 
4 Tiêu chí 23: H2 thSng qu*n lý s*n xuWt 3  
 - �Tn lj  1 
 Tiêu chí 24: B*o v2 môi tr��ng 4  
    - �ã "�'c t,p huWn v# b*o v2 môi tr��ng  2 
    TTTTZZZZng "ing "ing "ing "i////m "ánh giám "ánh giám "ánh giám "ánh giá    100100100100    35353535    

    

4. K�T LU N VÀ KI�N NGH! 
4.1. K4.1. K4.1. K4.1. K!!!!t lut lut lut lu,,,,nnnn    
Trình "I công ngh2 b*o qu*n trên các tàu l�Ri 

vây xa b� "ang . m>c trung bình, tZng "i/n "ánh giá 
"Pt 35/100 "i/m, trong "ó nhóm (I) tiêu chí v# thi!t 
b� công ngh2 "Pt 22/45 "i/m; nhóm (II) tiêu chí v# 
nhân lYc "Pt 8/22 "i/m; nhóm (III) tiêu chí v# thông 
tin  0/15 "i/m; nhóm (IV) tiêu chí v# tZ ch>c qu*n lý 
"Pt 5/18 "i/m. Các trang thi!t b� "#u . m>c "Tn 
gi*n, thô sT, h�m b*o qu*n ph�n lRn "#u "�'c làm 

b`ng gU k!t h'p vRi xSp ghép, thi!t b� b*o qu*n 
không có. Các tàu sk dXng ph�Tng pháp b*o qu*n 
"á, chi!m 95% và chWt l�'ng c(a "á sk dXng g�n nh� 
ch�a "�'c ki/m soát, l�'ng "á th��ng b� thWt thoát 
lên "!n 30%. Trình "I công ngh2 b*o qu*n s*n phvm 
. m>c trung bình nên  *nh h�.ng trYc ti!p "!n chWt 
l�'ng, giá tr� c(a s*n phvm và hi2u qu* kinh t! c(a 
ngh#. 

4.2. Ki4.2. Ki4.2. Ki4.2. Ki!!!!n nghn nghn nghn ngh����    
C�n ph*i c*i ti!n mIt sS công "oPn và thi!t b� 



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 195 

trong quá trình b*o qu*n s*n phvm cho ngh# l�Ri vây 
bao g%m: C*i hoán tM h�m truy#n thSng (xSp ghép) 
sang h�m b*o ôn (PU); >ng dXng h2 thSng ngâm hP 
nhi2t "/ hP nhi2t "I s*n phvm tr�Rc khi "�a vào h�m 
b*o qu*n; lOp "it h2 thSng khung ch�u lYc trong h�m 
"/ gi*i quy!t tình trPng các lRp khay cá x!p ch%ng 
lên nhau làm s*n phvm b� d,p nát, mWt n�Rc. 

T�ng c��ng tuyên truy#n, t,p huWn; cung cWp 
các thông tin v# thi!t b� k� thu,t liên quan "!n b*o 
qu*n s*n phvm trên tàu l�Ri vây nói riêng và các 
ngh# khai thác h*i s*n xa b� nói chung. 

Xây dYng mô hình tZ ch>c s*n xuWt theo tZ "Ii 
nh`m rút ngOn th�i gian b*o qu*n s*n phvm trên tàu, 
nâng cao hi2u suWt khai thác, chWt l�'ng s*n phvm và 
hi2u qu* kinh t!. 
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EVALUATING THE PRESERVATION TECHNOLOGY LEVEL FOR THE PRODUCTS ON THE OFFSHORE EVALUATING THE PRESERVATION TECHNOLOGY LEVEL FOR THE PRODUCTS ON THE OFFSHORE EVALUATING THE PRESERVATION TECHNOLOGY LEVEL FOR THE PRODUCTS ON THE OFFSHORE EVALUATING THE PRESERVATION TECHNOLOGY LEVEL FOR THE PRODUCTS ON THE OFFSHORE 

PURSE SEINERS IN VIETNAMPURSE SEINERS IN VIETNAMPURSE SEINERS IN VIETNAMPURSE SEINERS IN VIETNAM    
Nguyen Viet Nghia, Nguyen Viet Nghia, Nguyen Viet Nghia, Nguyen Viet Nghia, Bui Thi Thu Hien, PhamBui Thi Thu Hien, PhamBui Thi Thu Hien, PhamBui Thi Thu Hien, Pham Thi Diem, Tran Thi Nga, Pham Van Long Thi Diem, Tran Thi Nga, Pham Van Long Thi Diem, Tran Thi Nga, Pham Van Long Thi Diem, Tran Thi Nga, Pham Van Long    

SummarySummarySummarySummary 
Purse seine is one of the major fishing fisheries of Vietnamese fishermen. Evaluating the preservation 
technology level for the products on the purse seiners are bases on four groups of criterio like equipments, 
human resources, information and management according to the Circular 04/2014/TT-BKHCN. The 
assessment results showed that equipments have been simple and primitive. Most fish preservation holds are 
made of wood combined with foam without  preservation equipment, accout for 87.4%. The remainder quality 
of fish preservation holds from 75% up to, occupy 75.7% in total purse seiners. The product preservation 
equipments are plastic tray and average 400-700 tray/vessel. Fishing boats have used preserving method by 
ice, account for 95% and the quality of the ice isn’t checked. A large amount of ice has lost up to 30% for each 
journey. Most of onboard fishermen are education level 1, appropriate 57.6% and the preservation techniques 
base on experiences, the number of fishermen trained lowly, account for 26.1%. Almost, purse seiners are not 
update the information on preservation technology, occupy 93.5%. Rating of preservation technology level for 
the products on the offshore purse seiners are on average, total score (35/100), so it impact directly to the 
quality, value, economic efficiency of the purse seine fisheries. 
KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: Product preservation technology, technological level, purse seine fisheries. 
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NGHIÊN C'U THGY PHÂN PROTEIN M3C �/I D-	NG 
B9NG ENZYM 

 V V V Vs Xuân STns Xuân STns Xuân STns Xuân STn1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n Thanh Bìnhn Thanh Bìnhn Thanh Bìnhn Thanh Bình1111, V, V, V, Vs Ths Ths Ths Th���� Lan Ph�Tng Lan Ph�Tng Lan Ph�Tng Lan Ph�Tng2222, V, V, V, Vs Ths Ths Ths Th���� Quyên Quyên Quyên Quyên1111        
    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
Nghiên c>u này "ã xác "�nh "�'c các "i#u ki2n tSi �u th(y phân mYc xà . các "i#u ki2n: nhi2t "I 500C, pH tY 
nhiên, n%ng "I hUn h'p enzym alcalase và flavourzym là 1,51%, t� l2 tMng hUn h'p enzym 
alcalaza/flavourzyme là 1/4, th�i gian th(y phân 7,04 gi�, t� l2 n�Rc bZ sung 32,15%. D�ch th(y phân tM  mYc 
"Pi d�Tng có màu sOc, mùi v� "ic tr�ng c(a "Si t�'ng mYc. D�ch th(y phân mYc "Pi d�Tng có hàm l�'ng Na.a 
"Pt 10,52 g/l, hàm l�'ng Nt.s "Pt 16,95 g/l. VRi giá tr� dinh d�wng nh� v,y d�ch th(y phân tM mYc "Pi d�Tng 
có th/ >ng dXng "/ tPo ra các s*n phvm mRi (n�Rc sSt �n li#n, bIt gia v�, ...) có giá tr� dinh d�wng cao, nh`m 
nâng cao giá tr� kinh t! và giá tr� sk dXng cho "Si t�'ng mYc "Pi d�Tng. 
TTTTMMMM khóa khóa khóa khóa: D�ch th(y phân, mYc xà, tSi �u. 

    
1. �*T V+N �,28 

MYc "Pi d�Tng (mYc xà, mYc ma), là mIt loPi 
mYc "�'c phân bS nhi#u tPi Vi2t Nam và t,p trung 
ch( y!u . nTi có "I sâu trên 1000 m có tên khoa hKc 
là Sthenoteuthis oualaniensis. Hi2n nay s*n l�'ng 
khai thác mYc xà c(a n�Rc ta rWt lRn, �Rc tính 
kho*ng 100 nghìn tWn/n�m t,p trung ch( y!u . 4 
t�nh/thành: �à N¡ng, Qu*ng Nam, Qu*ng Ngãi, 
Bình ��nh. MYc "Pi d�Tng có giá tr� dinh d�wng cao 
t�Tng "�Tng vRi mYc Sng (Tr�n C*nh �ình, 2003). 
Nhang mYc "Pi d�Tng có v� chát, cT th�t dai, c>ng, d� 
bi!n "en trong quá trình b*o qu*n nên các s*n phvm 
"�'c ch! bi!n tM mYc "Pi d�Tng còn rWt hPn. Do "ó 
giá tr� kinh t! và giá tr� sk dXng c(a mYc "Pi d�Tng 
rWt thWp, hi2n tPi trên th� tr��ng có s*n phvm mYc xà 
khô có giá 100-120 nghìn "%ng/kg, b`ng 1/5 giá tr� 
kinh t! c(a mYc Sng khô. VWn "# "it ra là chúng ta 
ph*i tìm ra "�'c mIt s*n phvm mRi cho nguyên li2u 
mYc xà nh�ng "%ng th�i ph*i xk lý "�'c vi chát c(a 
th�t mYc "/ nâng cao giá tr� v# kinh t! và dinh d�wng 
cho s*n phvm tM này.  D�ch th(y phân tM mYc xà là 
mIt trong nhang h�Rng phát tri/n s*n phvm mRi, 
d�ch th(y phân tM mYc có th/ là nguyên li2u "�u vào 
trong s*n xuWt các s*n phvm thYc phvm giá tr� gia 
t�ng khác tM th(y s*n nh� n�Rc sSt �n li#n, bIt gia 
v�,... 

Hi2n nay "ã có rWt nhi#u nghiên c>u thành công 
trong vi2c >ng dXng enzym vào quá trình th(y phân 
protein mYc và các loài h*i s*n khác: >ng dXng 
enzym papain trong th(y phân mYc Sng (Xu bo 
Fang, 2012), sk dXng enzym papain và flavourzym 
th(y phân protein tM mYc Logigo (Yu-xue Wu, 

                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản 

2013), >ng dXng enzym alcalaza "/ th(y phân mYc 
thành s*n phvm có hoPt tính sinh hKc cao (Joon 
Hyuk Choi, 2014),.... Do "ó c�n có quá trình nghiên 
c>u lYa chKn enzym phù h'p cho quá trình th(y 
phân mYc xà nh`m thu "�'c d�ch th(y phân có giá 
tr� dinh d�wng cao nh�ng vpn gia "�'c h�Tng v� "ic 
tr�ng c(a mYc. 

2. NGUYÊN V T LI�U VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Nguyên liNguyên liNguyên liNguyên li2222uuuu    
MYc xà "�'c thu mua tM các c*ng cá "�'c "�a 

v# phòng thí nghi2m "/ loPi bo da và nIi tPng, sau "ó 
"�'c b*o qu* . nhi2t "I -180C. 

2.22.22.22.2. . . . VVVV,,,,t lit lit lit li2222uuuu    
Quá trình nghiên c>u sk dXng 4 loPi enzym 

trong nhóm proteaza là: Alcalaza, flavourzym, 
protamex, neutraza. 

- Alcalaza 2.5L FG "�'c mua tPi Công ty 
Novozyme (�an MPch), thành phS H% Chí Minh. 
Alcalaza thuIc nhóm endopeptidaza và "�'c phân 
tách, tinh sPch tM ngu%n VSV Bacillus licheniformis. 
HoPt "I ghi trên nhãn là 2,5 AU (Anson Units)/g. 

- Protamex "�'c mua tPi Công ty Novozyme 
(�an MPch), thành phS H% Chí Minh. Protamex 

thuIc nhóm endopeptidaza, có ngu%n gSc tM VSV 
Bacillus, "�'c tZ ch>c FAO/WHO cho phép sk dXng. 

- Flavourzyme "�'c mua tPi Công ty Novozyme 
(�an MPch), thành phS H% Chí Minh, "�'c s*n xuWt 
tM Aspergillus oryzae b`ng quá trình lên men chìm. 
Flavourzym thuIc nhóm endopeptidaza và 
exopeptidaza. 

- Neutrase "�'c mua tPi Công ty Novozyme 
(�an MPch), thành phS H% Chí Minh. Neutrase 
thuIc nhóm endopeptidaza. 
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2.32.32.32.3....    Ph�Tng pháp nghiên cPh�Tng pháp nghiên cPh�Tng pháp nghiên cPh�Tng pháp nghiên c>>>>uuuu    
2.3.1. ST "% bS trí thí nghi2m 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    

ST "ST "ST "ST "%%%% nghiên c nghiên c nghiên c nghiên c>>>>u tu tu tu tZZZZngngngng quát quát quát quát 
ThuyThuyThuyThuy!!!!t minh sT "t minh sT "t minh sT "t minh sT "%%%% b b b bSSSS trí thí nghi trí thí nghi trí thí nghi trí thí nghi2222m tm tm tm tZZZZng quátng quátng quátng quát    
- Xk lý nguyên li2u 
Nguyên li2u "�'c loPi bo da, nIi tPng sau "ó rka 

sPch. Ngâm mYc xà vào n�Rc bZ sung 1% muSi trong 
15 phút. Sau "ó rka sPch và "un sôi mYc trong 1 
phút. 

- Th(y phân 
Ti!n hành th(y phân: MSi mpu là 100g nguyên 

li2u "Yng trong bình tam giác th(y tinh 250 ml, cho 
n�Rc cWt vRi t� l2 n�Rc cWt so vRi nguyên li2u là 1:1. 
BZ sung enzym vào các bình tam giác sau "ó khuWy 
"#u, b�t kín mi2ng bình b`ng giWy bPc. Chuy/n các 
bình tam giác ch>a mpu vào t( Wm cài s¡n nhi2t "I 
theo mXc "ich, c> 30 phút khuWy "*o mpu 1 l�n. 

- BWt hoPt enzym 
Sau khi th(y phân xong, bWt hoPt enzym . nhi2t 

"I 1000C trong 15 phút. 
2.3.2. Ph�Tng pháp phân tích  
- Xác "�nh "Pm tZng sS (Nts) theo tiêu chuvn 

Vi2t Nam TCVN 3705-90. 
- Xác "�nh "Pm axit amin (Na.a) theo tiêu chuvn 

Vi2t Nam TCVN 3708-90. 
Hi2u suWt thu h%i "Pm axit amin:  
HSTH=  

Trong "ó: 

Na.apt: là Na.a c(a d�ch thu "�'c sau khi th(y 
phân. 

Na.ab": là Na.a c(a nguyên li2u tr�Rc khi th(y 
phân. 

Nts b": là Nts c(a nguyên li2u tr�Rc khi th(y phân. 
2.3.3. Ph�Tng pháp xk lý sS li2u 
SS li2u "�'c xk lý "/ tính giá tr� trung bình và "I 

l2ch chuvn b`ng ph�n m#m thSng kê Design Expert 
(version 10.0.6), ph�n m#m MS Excel 2010. Phân 
tích ph�Tng sai ANOVA và ki/m "�nh LSD so sánh 
giá tr� trung bình giaa các nghi2m th>c, sk dXng quy 
hoPch thYc nghi2m theo ph�Tng pháp "a nhân tS "/ 
thi!t l,p ph�Tng trình h%i quy th/ hi2n sY t�Tng 
quan giaa các nhân tS. Giá tr� p<0,05 "�'c xem là có 
ý nghda v# mit thSng kê. 

3. K�T QU� NGHIÊN C�U VÀ TH�O LU N 
3.13.13.13.1. . . . KKKK!!!!t qut qut qut qu**** xác " xác " xác " xác "����nh các thông snh các thông snh các thông snh các thông sSSSS t t t tSSSSi �u cho i �u cho i �u cho i �u cho 

quá trình thquá trình thquá trình thquá trình th((((y phâny phâny phâny phân    
3.1.1. K!t qu* xác "�nh sY *nh h�.ng c(a enzym 

"!n quá trình th(y phân 
* SY *nh h�.ng c(a "Tn enzym "!n quá trình 

th(y phân: 
Ti!n hành 4 mpu thí nghi2m, mUi mpu bZ sung 

tMng loPi enzym: Alcalaza, neutraza, flavourzym, 
protamex. VRi "i#u ki2n th(y phân nh� sau: t� l2 
enzym so vRi nguyên li2u là 1,3%, t� l2 n�Rc bZ sung 
là 20%, th(y phân . nhi2t "I 500C trong 6 gi�. 

Mực xà 

Xử lý nguyên liệu  

Thủy phân  

Bất hoạt enzyme 

- Lựa chọn Enzym. 

- Xác định ảnh hưởng 

của tỷ lệ E/S. 

+ Nhiệt độ thủy phân. 

+ Thời gian thủy 

phân. 

+ Nươc bổ sung. 

- Tối ưu hóa điều kiện 

thủy phân. 

- LoPi bo chWt bvn, 
ruIt và rka sPch. 
- Khk mùi tanh và v� 
chát c(a nguyên 
li2u. 

- Xay nho nguyên 
li2u. 

Bất hoạt Enzyme ở nhiệt 
độ là 90

0
C - 100

0
C, 

khấy đều trong 15 phút. 



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 198 

 
Hình 1: KHình 1: KHình 1: KHình 1: K!!!!t qut qut qut qu**** N N N Na.aa.aa.aa.a pt pt pt pt và HSTH thu và HSTH thu và HSTH thu và HSTH thu "� "� "� "�''''c sau khi thc sau khi thc sau khi thc sau khi th((((y phân by phân by phân by phân b`̀̀̀ng "Tn enzymng "Tn enzymng "Tn enzymng "Tn enzym    

K!t qu* hình 1 cho thWy d�ch th(y phân mYc xà 
có hi2u suWt thu h%i "Pm tSt nhWt "Pt 50,69%, hàm 
l�'ng nito axit amin "Pt 10,08 g/l khi sk dXng "Tn 
enzym alcalaza. Nh�ng trong quá trình thYc hi2n 
mpu d�ch th(y phân mYc xà có sk dXng enzym 
alcalaza có v� "Ong chát. Còn enzym neutraza và 

protamex, flavouzym lPi cho v� ngKt nh�ng HSTH lPi 
thWp hTn ch� "Pt l�n l�'t là: 30,98%, 40,56%, 34,93%. 
B.i v,y không th/ dùng "Tn enzym cho quá trình 
th(y phân. 

* SY *nh h�.ng c(a hUn h'p enzym "!n quá 
trình th(y phân: 

 
Hình 2: KHình 2: KHình 2: KHình 2: K!!!!t qut qut qut qu**** l� l� l� l�''''ng "ng "ng "ng "PPPPm Nm Nm Nm Na.apta.apta.apta.apt và HSTH thu "� và HSTH thu "� và HSTH thu "� và HSTH thu "�''''c sau khi thc sau khi thc sau khi thc sau khi th((((y phân by phân by phân by phân b`̀̀̀ng hng hng hng hUUUUn hn hn hn h''''p enzymp enzymp enzymp enzym....    

Ti!n hành 3 mpu thí nghi2m, mUi mpu bZ sung 
tMng hUn h'p enzym: Alcalaza + Flavourzym, 
Protamex + Flavourzym, Neutraza + Flavourzym. VRi 
"i#u ki2n th(y phân nh� sau: t� l2 enzym so vRi 
nguyên li2u là 1,3%, t� l2 n�Rc bZ sung là 20%, th(y 
phân . nhi2t "I 500C trong 6 gi�. 

K!t qu* hình 2 cho thWy khi sk dXng hUn h'p 
enzym: alcalaza + flavourzym s� cho HSTH tSt nhWt 
"Pt 52,38 % và nito axit amin "Pt 10,36 g/l và d�ch 
th(y phân có v� ngKt. Vì enzym alcalaza là enzym 
thuIc nhóm endopeptidaza còn flavourzym thuIc 
nhóm endopeptidaza và exopeptidaza nên enzym 

flavourzym s� hU tr' phân tách mPch peptit ngOn hTn 
. Còn 2 hUn h'p enzym còn lPi cho d�ch th(y phân 
csng có v� ngKt nh�ng HSTH rWt thWp "Pt 30,98% . 
hUn h'p Neutraza + Flavourzym và 33,8% . hUn h'p 
Protamex + Flavourzym. 

*  SY *nh h�.ng c(a t� l2 enzym so vRi nguyên 
li2u (E/S) "!n quá trình th(y phân: 

Ti!n hành 6 mpu thí nghi2m vRi t� l2 E/S l�n 
l�'t là: 0,9%, 1,1%, 1,3%, 1,5%, 1,7%, 1,9%. VRi "i#u ki2n 
th(y phân nh� sau: sk dXng hUn h'p enzym Alcalaza 
+ Flavourzym, t� l2 n�Rc bZ sung là 20%, th(y phân . 
nhi2t "I 500C trong 6 gi�. 
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Hình 3: KHình 3: KHình 3: KHình 3: K!t qu* l�'ng "Pm N!t qu* l�'ng "Pm N!t qu* l�'ng "Pm N!t qu* l�'ng "Pm Na.apta.apta.apta.apt và HSTH thu "� và HSTH thu "� và HSTH thu "� và HSTH thu "�'c sau khi thay "Zi t� l2 E/S trong quá tr'c sau khi thay "Zi t� l2 E/S trong quá tr'c sau khi thay "Zi t� l2 E/S trong quá tr'c sau khi thay "Zi t� l2 E/S trong quá trình thình thình thình th(y phân.(y phân.(y phân.(y phân.    

K!t qu* hình 3 cho thWy d�ch "Pm th(y phân 
mYc có HSTH cao nhWt "Pt 59,14% và nito axit amin 
"Pt 11,48 g/l khi sk dXng t� l2 1,5% enzym so vRi 
nguyên li2u. Khi t�ng t� l2 E/S lên 1,7% và 1,9% d�ch 

th(y phân có v� chát nh[ và HSTH gi*m d�n xuSng 
còn 54,63%, 48,44%. 

* SY *nh h�.ng c(a t� l2 c(a tMng enzym trong 
hUn h'p "!n quá trình th(y phân: 
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Hình 4: KHình 4: KHình 4: KHình 4: K!!!!t qut qut qut qu**** l� l� l� l�''''ng "ng "ng "ng "PPPPm Nm Nm Nm Na.apta.apta.apta.apt    và HSTH thu "�và HSTH thu "�và HSTH thu "�và HSTH thu "�''''c sau khi thay "c sau khi thay "c sau khi thay "c sau khi thay "ZZZZi ti ti ti t���� l l l l2222 c c c c((((a ta ta ta tMMMMng enzym trong hng enzym trong hng enzym trong hng enzym trong hUUUUn hn hn hn h''''p.p.p.p.    

Ti!n hành 5 mpu thí nghi2m có cùng t� l2 E/S là 
1,5%, nh�ng t� l2 tMng enzym trong hUn h'p alcalaza 
+ Flavourzym nh� sau: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5. VRi t� l2 
n�Rc bZ sung là 20%, th(y phân . nhi2t "I 500C trong 
6 gi�. 

K!t qu* . hình 4 cho thWy d�ch "Pm th(y phân 
mYc xà có HSTH cao nhWt "Pt 61,96%, nito axit amin 
cao nhWt "Pt 11,95 g/l khi t� l2 enzym trong hUn h'p: 
alcalaza/flavourzym là 1/4. � t� l2 
alcalaza/flavourzym là 1/1 và 1/2 d�ch th(y phân có 

v� chát nh[ do t� l2 alcalaza trong hUn h'p cao lên 
d�ch th(y phân có v� chát nh[. 

3.1.2. K!t qu* c(a sY *nh h�.ng c(a các "i#u 
ki2n "!n quá trình th(y phân 

* SY *nh h�.ng c(a t� l2 n�Rc bZ sung "!n quá 
trình th(y phân: 

Ti!n hành 5 mpu thí nghi2m vRi tMng t� l2 n�Rc 
khác nhau l�n l�'t là 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. VRi 
"i#u ki2n th(y phân nh� sau: sk dXng hUn h'p 
enzym alcalaza + flavourzyme vRi t� l2 
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alcalaza/flavourzyme là 1/4, t� l2 E/S là 1,5%, th(y phân . nhi2t "I 500C trong 6 gi�. 
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Hình 5: KHình 5: KHình 5: KHình 5: K!!!!t qut qut qut qu**** l� l� l� l�''''ng "ng "ng "ng "PPPPmmmm    NNNNa.apta.apta.apta.apt và HSTH thu "� và HSTH thu "� và HSTH thu "� và HSTH thu "�''''c sau khi thay "c sau khi thay "c sau khi thay "c sau khi thay "ZZZZi ti ti ti t���� l l l l2222 n� n� n� n�RRRRc bc bc bc bZZZZ sung trong quá trình th sung trong quá trình th sung trong quá trình th sung trong quá trình th((((y y y y 
phân.phân.phân.phân. 

K!t qu* hình 5 cho thWy d�ch "Pm th(y phân tM 
mYc xà có hi2u suWt th(y phân cao nhWt "Pt 63,32% và 
nito axit amin cao nhWt "Pt 12,41 g/l khi bZ sung 30% 
n�Rc vào quá trình th(y phân. �%ng th�i khi t�ng 
l�'ng n�Rc vào quá trình th(y phân v� ngKt c(a d�ch 
th(y phân s� gi*m d�n là do khi bZ sung hàm l�'ng 

n�Rc quá cao thì s� là môi tr��ng thu,n l'i cho vi 
sinh v,t phát tri/n làm gi*m chWt l�'ng c(a s*n 
phvm. B.i v,y l�'ng n�Rc bZ sung vào quá trình 
th(y phân b`ng 30% là phù h'p. 

* SY *nh h�.ng th�i gian "!n quá trình th(y 
phân. 

 
Hình 6: KHình 6: KHình 6: KHình 6: K!!!!t qut qut qut qu**** l� l� l� l�''''ng "ng "ng "ng "PPPPm Nm Nm Nm Na.apt a.apt a.apt a.apt và HSTH thu "�và HSTH thu "�và HSTH thu "�và HSTH thu "�''''c sau khi thay "c sau khi thay "c sau khi thay "c sau khi thay "ZZZZi thi thi thi th����i i i i gian thgian thgian thgian th((((y phân.y phân.y phân.y phân.    

Ti!n hành 5 mpu thí nghi2m vRi tMng m>c th�i 
gian th(y phân l�n l�'t là 5 gi�, 6 gi�, 7 gi�, 8 gi�, 9 
gi�. VRi "i#u ki2n th(y phân nh� sau: sk dXng hUn 
h'p enzym alcalaza + flavourzym vRi t� l2 
alcalaza/flavourzym là 1/4, t� l2 E/S là 1,5%, th(y 
phân . nhi2t "I 500C, bZ sung 30% n�Rc so vRi 
nguyên li2u. 

K!t qu* hình 6 cho thWy d�ch th(y phân tM mYc 
xà có HSTH cao nhWt "Pt 53,43% và nito axit amin cao 
nhWt "Pt 10,74g/l khi th(y phân trong 6 gi�. Do khi 
kéo dài th(y phân enzym s� có "i#u ki2n cOt mPch 
tri2t "/ nh�ng khi kéo dài th�i gian th(y phân quá 
m>c dpn "!n vi sinh v,t thích nghi và hoPt "Ing làm 
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gi*m chWt l�'ng c(a s*n phvm. V,y th�i gian th(y 
phân thích h'p là 6 gi�. 

* SY *nh h�.ng nhi2t "I "!n quá trình th(y 
phân. 

 
Hình 7: KHình 7: KHình 7: KHình 7: K!!!!t qut qut qut qu**** l� l� l� l�''''ng "ng "ng "ng "PPPPm Nm Nm Nm Na.apt a.apt a.apt a.apt và HSTH thu "�và HSTH thu "�và HSTH thu "�và HSTH thu "�''''c sau khi thay "c sau khi thay "c sau khi thay "c sau khi thay "ZZZZi nhii nhii nhii nhi2222t "t "t "t "IIII th th th th((((y phân.y phân.y phân.y phân.    

Ti!n hành 4 mpu thí nghi2m vRi tMng m>c nhi2t 
"I th(y phân l�n l�'t là: 450C, 500C, 550C, 600C. VRi 
"i#u ki2n th(y phân nh� sau: sk dXng hUn h'p 
enzym alcalaza + flavourzym vRi t� l2 
alcalaza/flavourzyme là 1/4, t� l2 E/S là 1,5%, th(y 
phân trong 6 gi�, bZ sung 30% n�Rc so vRi nguyên 
li2u. 

K!t qu* . hình 7 cho thWy d�ch th(y phân mYc 
xà có hi2u suWt th(y phân cao nhWt "Pt 61,12% và nito 

axit amin cao nhWt "Pt 12,04 g/l khi th(y phân . 
nhi2t "I 500C. Khi nhi2t "I . 450C d�ch th(y phân 
xuWt hi2n nhi#u bKt khí, có mùi thSi do vi khuvn phát 
tri/n gây hong s*n phvm. Còn khi t�ng nhi2t "I lên 
550C, 600C HSTH gi*m xuSng còn 52,86%, 51,76%. Do 
v,y hUn h'p enzym alcalaza + flavourzym hoPt "Ing 
rWt tSt . m>c 500C. 

3.3.3.3.2222. K. K. K. K!!!!t qut qut qut qu**** nghiên c nghiên c nghiên c nghiên c>>>>u tu tu tu tSSSSi �u hóa công "oi �u hóa công "oi �u hóa công "oi �u hóa công "oPPPPn n n n 
thththth((((y phân my phân my phân my phân mYYYYcccc xà b xà b xà b xà b`̀̀̀ng enzymng enzymng enzymng enzym    

BBBB****ng 1: Kng 1: Kng 1: Kng 1: K!!!!t qut qut qut qu**** thí nghi thí nghi thí nghi thí nghi2222mmmm c c c c((((a mô hình Boxa mô hình Boxa mô hình Boxa mô hình Box----BehnkenBehnkenBehnkenBehnken    
Nhân tNhân tNhân tNhân tSSSS    BiBiBiBi!n "áp >ng!n "áp >ng!n "áp >ng!n "áp >ng    STTSTTSTTSTT    

TTTT� l2 E/s� l2 E/s� l2 E/s� l2 E/s    
(%)(%)(%)(%)    (A)(A)(A)(A)    

TTTT� l2 n�Rc bZ sung� l2 n�Rc bZ sung� l2 n�Rc bZ sung� l2 n�Rc bZ sung    
(%)(%)(%)(%)    (B)(B)(B)(B)    

ThThThTh�i gian th(y �i gian th(y �i gian th(y �i gian th(y phân phân phân phân 
(gi(gi(gi(gi�)�)�)�)    (C)(C)(C)(C)    

Y: Y: Y: Y: HSTHHSTHHSTHHSTH    
(%)(%)(%)(%)    

1 1,3 20 6,5 50,98 
2 1,7 20 6,5 45,77 
3 1,3 40 6,5 58,45 
4 1,7 40 6,5 58,23 
5 1,3 30 5 52,96 
6 1,7 30 5 47,31 
7 1,3 30 8 57,34 
8 1,7 30 8 57,23 
9 1,5 20 5 55,87 
10 1,5 40 5 60,97 
11 1,5 20 8 59,89 
12 1,5 40 8 70,23 
13 1,5 30 6,5 71,56 
14 1,5 30 6,5 69,56 
15 1,5 30 6,5 70,98 
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Trên cT s. thí nghi2m th�m dò "/ chKn vùng 
*nh h�.ng c(a các y!u tS (t� l2 hUn h'p enzym so 
vRi nguyên li2u, l�'ng n�Rc bZ sung, th�i gian th(y 
phân) "!n th(y phân mYc xà, "ã ti!n hành thí 
nghi2m tSi �u hóa b`ng ph�Tng pháp b# mit "áp 
>ng. Sk dXng mô hình thi!t k! Box-Behnken "ã xác 
"�nh "�'cc kho*ng các thông sS k� thu,t cho quá 

trình th(y phân mYc xà nh�: N%ng "I hUn h'p 
enzym alcalaza+flavourzym so vRi cT chWt (1,3-1,7%), 
t� l2 n�Rc bZ sung (20-40%), th�i gian th(y phân (5-8 
gi�). CS "�nh các y!u tS nhi2t "I 500C, pH tY nhiên,  
t� l2 enzym alcalaza/flavorzym là 1/4. K!t qu* tSi �u 
hóa "�'c th/ hi2n trong b*ng 1 và 2. 

BBBB****ng 2: Kng 2: Kng 2: Kng 2: K!!!!t qut qut qut qu**** x x x xkkkk lý s lý s lý s lý sSSSS li li li li2222u trên phu trên phu trên phu trên ph����n mn mn mn m####m Design Expertm Design Expertm Design Expertm Design Expert 10101010    
SourceSourceSourceSource Sum ofSum ofSum ofSum of    

SSSSquaresquaresquaresquares    
dfdfdfdf    MeanMeanMeanMean    

SquareSquareSquareSquare    
FFFF    

ValueValueValueValue    
pppp----valuevaluevaluevalue    

Prob > FProb > FProb > FProb > F    
    

Model 967,50 9 107,50 112,42 < 0,0001< 0,0001< 0,0001< 0,0001    significantsignificantsignificantsignificant    
A-ty le E/S 15,65 1 15,65 16,37 0,00990,00990,00990,0099     

B-nuoc 156,38 1 156,38 163,53 < 0,0001< 0,0001< 0,0001< 0,0001     
C-thoi gian 95,08 1 95,08 99,43 0,00020,00020,00020,0002     

AB 6,23 1 6,23 6,51 0,0512  
AC 7,67 1 7,67 8,02 0,0366  
BC 6,86 1 6,86 7,18 0,0439  
A2 594,24 1 594,24 621,43 < 0,0001  
B2 80,05 1 80,05 83,71 0,0003  
C2 68,39 1 68,39 71,52 0,0004  

Lack of Fit 2,66 3 0,89 0,84 0,58420,58420,58420,5842    not significantnot significantnot significantnot significant    
Std. Dev. 0,98 R-Squared (R-H%i quy) 0,9951 

Mean 59,16 Adj R-Squared (R-Hi2u ch�nh) 0,9862 
C.V (%) 1,65 Pred R-Squared (R-Tiên "oán) 0,9513 
PRESS 47,38 Adeq Precision (�I nhi�u) 30,846 
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Hình 8: Hình 8: Hình 8: Hình 8: ����%%%% th th th th���� 3D bi 3D bi 3D bi 3D bi////u diu diu diu di����n n n n ****nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a n�a n�a n�a n�RRRRc c c c 

bbbbZZZZ sung và t sung và t sung và t sung và t���� l l l l2222 E/S " E/S " E/S " E/S "!!!!n HSTHn HSTHn HSTHn HSTH    
Hình 9: Hình 9: Hình 9: Hình 9: ����%%%% th th th th���� 3D bi 3D bi 3D bi 3D bi////u diu diu diu di����n n n n ****nh nh nh nh h�h�h�h�....ng cng cng cng c((((a tha tha tha th����i i i i 

gian và tgian và tgian và tgian và t���� l l l l2222 E/S " E/S " E/S " E/S "!!!!n HSTHn HSTHn HSTHn HSTH    
K!t qu* xác "�nh "�'c ph�Tng trình h%i quy: 
Y= 70,7 - 1,04A + 4,42B + 3,45C + 1,25AB + 1,38AC + 
1,31BC - 12,69A2 - 4,66B2 - 4,3C2 (1) 

Trong "ó: Y: Hi2u suWt thu h%i (HSTH, %), A: t� 
l2 enzym so vRi nguyên li2u (%), B: t� l2 n�Rc bZ 
sung (%), C: th�i gian th(y phân (gi�). 

Ph�Tng trình h%i quy cho thWy: H2 sS b1< 0, 
ch>ng to khi t� l2 E/S t�ng s� làm t�ng HSTH "!n 

mIt vùng cYc "Pi, sau "ó ti!p tXc t�ng t� l2 E/S thì 
HSTH gi*m xuSng. H2 sS b2, b3> 0, có nghda là sY 
t�ng hay gi*m t� l2 n�Rc bZ sung và th�i gian th(y 
phân thì HSTH csng t�ng hay gi*m theo. Y!u tS *nh 
h�.ng lRn nhWt "!n công "oPn th(y phân, "ó là n%ng 
"I enzym ti!p "ó "!n th�i gian th(y phân và sau 
cùng là l�'ng n�Rc bZ sung. 
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BBBB*ng 3: K!t qu* dY "oán tSi *ng 3: K!t qu* dY "oán tSi *ng 3: K!t qu* dY "oán tSi *ng 3: K!t qu* dY "oán tSi �u cho HSTH theo mô h�u cho HSTH theo mô h�u cho HSTH theo mô h�u cho HSTH theo mô hình Boxình Boxình Boxình Box----BehnkenBehnkenBehnkenBehnken    
Nhân tNhân tNhân tNhân tSSSS    BiBiBiBi!n "áp >ng!n "áp >ng!n "áp >ng!n "áp >ng    STTSTTSTTSTT    

TTTT� l2 E/s� l2 E/s� l2 E/s� l2 E/s    
(%)(%)(%)(%)    (A)(A)(A)(A)    

TTTT� l2 n�Rc bZ sung� l2 n�Rc bZ sung� l2 n�Rc bZ sung� l2 n�Rc bZ sung    
(%)(%)(%)(%)    (B)(B)(B)(B)    

ThThThTh�i gian th(y phân �i gian th(y phân �i gian th(y phân �i gian th(y phân 
(gi(gi(gi(gi�)�)�)�)    (C)(C)(C)(C)    

Y: Y: Y: Y: HSTHHSTHHSTHHSTH    
(%)(%)(%)(%)    

1 1,5 30 6,5 70,7 
2 1,5 40 8 70,92 
3 1,56 35,72 7,34 71,52 
4 1,51 32,24 6,48 71,28 
5 1,47 31,76 7,81 70,91 
6666    1,511,511,511,51    32,1532,1532,1532,15    7,047,047,047,04    72,1972,1972,1972,19    
7 1,46 35,52 6,38 71,02 

BBBB****ng 4: Kng 4: Kng 4: Kng 4: K!!!!t qut qut qut qu**** ki ki ki ki////m chm chm chm ch>>>>ng tng tng tng tSSSSi �u theo tiên "oán và thi �u theo tiên "oán và thi �u theo tiên "oán và thi �u theo tiên "oán và thYYYYc nghic nghic nghic nghi2222mmmm    
    TTTT���� l l l l2222 E/S E/S E/S E/S    (%)(%)(%)(%)    TTTT���� l l l l2222 n� n� n� n�RRRRc bc bc bc bZZZZ sung (%) sung (%) sung (%) sung (%)    ThThThTh����i giani giani giani gian    (gi(gi(gi(gi����))))    HSTHHSTHHSTHHSTH    (%)(%)(%)(%)    

Tiên "oán 1,51 32,15 7,04 72,19 
ThYc nghi2m 1,51 32,15 7,04 71,97 ± 1,56 
Ti!n hành làm thí nghi2m sS 9, thu "�'c d�ch 

"Pm th(y phân có HSTH "Pt 71,97%, thWp hTn không 
"áng k/ so vRi k!t qu* dY "oán 72,19%. �I l2ch c(a 
các thí nghi2m là 2,55%  là chWp nh,n "�'c vì nho 
hTn so vRi "I l2ch c(a thí nghi2m . tâm 4,45%. 

4. K�T LU N 
 Xác "�nh "�'c enzym th(y phân phù h'p vRi 

mYc xà là hUn h'p enzym alcalaza và flavozyme. �ã 
tìm "�'c "i#u ki2n tSi �u "/ th(y phân protein mYc 
xà vRi hUn h'p enzym là (alcalza và Flavozym), t� l2 
alaclaza và flavozym (1:4), t� l2 E/S (1,51%), nhi2t "I 
th(y phân 500C, t� l2 n�Rc bZ sung (32,15%), th�i 
gian th(y phân (7,04 gi�). D�ch th(y phân thu "�'c 
có mùi thTm "ic tr�ng, v� ngKt có h,u v�. 
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RESURESURESURESULTS OF THE FIRST RESEARCH OF ENZYME PROTEASE APPLICATION ON THE CARBON FISH LTS OF THE FIRST RESEARCH OF ENZYME PROTEASE APPLICATION ON THE CARBON FISH LTS OF THE FIRST RESEARCH OF ENZYME PROTEASE APPLICATION ON THE CARBON FISH LTS OF THE FIRST RESEARCH OF ENZYME PROTEASE APPLICATION ON THE CARBON FISH 
DISPOSALDISPOSALDISPOSALDISPOSAL    

VVVVuuuu Xu Xu Xu Xuaaaan Sn Sn Sn Soooon, Nguyn, Nguyn, Nguyn, Nguyeeeen Thanh Bn Thanh Bn Thanh Bn Thanh Biiiinh, Vnh, Vnh, Vnh, Vuuuu Th Th Th Thiiii Lan Ph Lan Ph Lan Ph Lan Phuouououong,Vng,Vng,Vng,Vuuuu Th Th Th Thiiii Quy Quy Quy Quyeeeen n n n     

SummarySummarySummarySummary    
This study has identified the optimum conditions for ocean liner hydration in terms of: temperature of 500C, natural 
pH, concentration of enzyme and flavourzyme enzyme 1.55%, rate Each mixture of enzyme alcalase/flavourzyme is 
1/4, hydrolysis time 7.04 hours, supplemental water ratio 32.15%. Hydrolysis from beige ink has the color, taste 
characteristics of the ink object. Hydrolysed squid ink with Na.a content reached 10.52 g/l, Nt.s content reached 16.95 
g/l. With such nutritional value, hydrolysis from beehives can be used to create new products (instant sauces, 
seasonings, etc.) with high nutritional value, to enhance value. Economic value and use for ocean level objects. 
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: Hydrolysis, squid ink, optimization. 
Ng�Ng�Ng�Ng��i ph*n bi2n: �i ph*n bi2n: �i ph*n bi2n: �i ph*n bi2n: TS. TS. TS. TS. NguyNguyNguyNguy�n Huqnh Duy B*o�n Huqnh Duy B*o�n Huqnh Duy B*o�n Huqnh Duy B*o    
Ngày nhNgày nhNgày nhNgày nh,n bài: 6,n bài: 6,n bài: 6,n bài: 6/10/2017/10/2017/10/2017/10/2017    
Ngày thông qua phNgày thông qua phNgày thông qua phNgày thông qua ph*n bi2n: 7/11/2017*n bi2n: 7/11/2017*n bi2n: 7/11/2017*n bi2n: 7/11/2017    
Ngày duyNgày duyNgày duyNgày duy2t "�ng: 14/11/20172t "�ng: 14/11/20172t "�ng: 14/11/20172t "�ng: 14/11/2017    
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�ÁNH GIÁ CH(T L-DNG THBT CÁ NG8 VÂY VÀNG  
VÀ CÁ NG8 M:T TO NUÔI TH-	NG PHrM  

T/I VI�T NAM   
Bùi Quang MBùi Quang MBùi Quang MBùi Quang MPPPPnhnhnhnh1111, Nguy, Nguy, Nguy, Nguy����n Trí Áin Trí Áin Trí Áin Trí Ái1111    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T    TTTT    
ChWt l�'ng th�t cá ngM "�'c "ánh giá dYa trên các ch� tiêu c(a th�t cá ngM vây vàng và cá ngM mOt to nuôi 
l%ng tPi v�nh Vân Phong, Khánh Hoà trong th�i gian tM tháng 4/2013 "!n tháng 9/2014 và th�t cá "ánh bOt tY 
nhiên tPi vùng bi/n mi#n Trung. K!t qu* nghiên c>u cho thWy, chWt l�'ng c*m quan th�t cá ngM nuôi "Pt loPi 
khá (trung bình tM 182,0 "!n 186,9 "i/m) và cá ngM "ánh bOt tY nhiên "Pt loPi tSt (191,6 "i/m). Hàm l�'ng 
protein trong th�t cá ngM nuôi "Pt 21,7 "!n 24,6 %, trong khi cá ngM "ánh bOt tY nhiên "Pt 23,5 "!n 25,4 %. 
Hàm l�'ng chWt béo trong th�t cá ngM nuôi "Pt tM 8,7 "!n 17,3 %, cao hTn nhi#u so vRi cá tY nhiên ("Pt 3,4 "!n 
3,7 %). TZng axit amin thi!t y!u trong th�t cá ngM nuôi "Pt tM 82,4 "!n 90,1%. Trong khi "ó, cá ngM "ánh bOt tY 
nhiên có tZng axit amin thi!t y!u "Pt 89,7 "!n 95,1 %. Hàm l�'ng histamin trong th�t cá ngM nuôi dao "Ing tM 
23,1 "!n 47,3 ppm và cá tY nhiên dao "Ing tM 21,2 "!n 28,7 ppm "#u n`m trong giRi hPn cho phép. 
TTTTMMMM khoá khoá khoá khoá:::: ChWt l�'ng c*m quan, chWt béo, protein, histamin. 
    

1. �*T V+N �,29292929    

Cá ngM vây vàng (Thunnus albacares) và cá ngM 
mOt to (Thunnus obesus) là hai loài cá ngM "Pi d�Tng 
có giá tr� kinh t! cao. �ic bi2t, s*n phvm cá ngM nuôi 
có nhu c�u tiêu thX và giá tr� cao hTn nhi#u so vRi cá 
tY nhiên do hàm l�'ng chWt béo trong th�t cá cao hTn 
(Bimol và ctv, 2009). Cho "!n nay, mIt sS n�Rc, 
trong "ó có Vi2t Nam "ã và "ang nghiên c>u phát 
tri/n nuôi "Si t�'ng này. MIt sS n�Rc "i "�u trong 
công ngh2 nuôi cá ngM "Pi d�Tng ph*i k/ "!n nh� 
Nh,t B*n, Úc, Croatia... 

TPi Vi2t Nam, chín tháng "�u n�m 2017, tZng giá 
tr� xuWt khvu cá ngM "Pt 429,7 tri2u USD, t�ng 21,2% 
so vRi cùng kq n�m tr�Rc (Vasep.com.vn). Trong 
nhóm mit hàng ">ng "�u v# giá tr� xuWt khvu thì cá 
ngM là s*n phvm duy nhWt hoàn toàn là tM ngh# khai 
thác tY nhiên. Do v,y, vi2c hình thành ngh# nuôi cá 
ngM "Pi d�Tng là "i#u c�n thi!t "/ "áp >ng nhu c�u 
tiêu thX, gia t�ng giá tr� s*n phvm, gi*m áp lYc lên 
khai thác ngu%n l'i.  

K!t qu* thYc hi2n "# tài cWp Nhà n�Rc “Nghiên 
c>u nuôi th�Tng phvm cá ngM vây vàng (Thunnus 
albacares) và cá ngM mOt to (Thunnus obesus) tPi 
Vi2t Nam” tM n�m 2012 "!n 2014 "ã có "�'c s*n 
phvm cá ngM nuôi "�u tiên tPi Vi2t Nam. Trong khi 
"ó, chWt l�'ng th�t c(a cá ngM là h!t s>c quan trKng 
b.i nó quy!t "�nh giá tr� s*n phvm cao hay thWp. Vì 
v,y, vi2c "ánh giá chWt l�'ng th�t cá c(a ngM nuôi 
l%ng tPi Vi2t Nam là c�n thi!t. 

                                                 
1
Viện Nghiên cứu Hải sản 

2. �3I T�4NG VÀ PH��NG PHÁP NGHIÊN C�U 

2.1. �2.1. �2.1. �2.1. �Si t�'ng và thSi t�'ng và thSi t�'ng và thSi t�'ng và th�i gian nghiên c>u�i gian nghiên c>u�i gian nghiên c>u�i gian nghiên c>u    

- �Si t�'ng nghiên c>u: 
*) Cá ngM vây vàng (Thunnus albacares) và cá 

ngM mOt to (Thunnus obesus) nuôi l%ng: 

+ SS l�'ng cá th*: L%ng sS 1: 300 con; l%ng sS 2: 
185 con;  

+ Ngu%n giSng: khai thác tPi vùng bi/n �ông 
Nam bI, kích cw cá giSng 2,5 kg/con. 

+ L%ng nuôi: L%ng nhYa HDPE, chu vi 50 m, 
chi#u cao 10 m, l�Ri d2t không gút. 

+ Th>c �n cho cá nuôi: cá nXc và cá trích. 

+ Th�i gian nuôi: 18 tháng, tM tháng 4/2013 "!n 
tháng 9/2014. 

+ ��a "i/m nuôi: v�nh Vân Phong, Khánh Hoà. 

*) Cá ngM tY nhiên: cá khai thác tPi vùng bi/n xa 
b� mi#n Trung. 

- Th�i gian nghiên c>u: TM tháng 01/2014 "!n 
tháng 9/2014. 

2.2. Ph�Tng pháp l2.2. Ph�Tng pháp l2.2. Ph�Tng pháp l2.2. Ph�Tng pháp lWy mpu Wy mpu Wy mpu Wy mpu     

- Ph�Tng pháp lWy mpu và b*o qu*n mpu tuân 
th( theo TCVN 5276-90 (�y ban Khoa hKc và K� 
thu,t Nhà n�Rc, 1990). 

- Các b�Rc xk lý, gi!t mZ cá: (1) cá ngM bOt lên 
"�'c làm ch!t nhanh b`ng dùi nhKn chKc não; (2) 
dùng dao cOt hai "��ng mPch máu . hai bên hông 
ngay tPi vi th> 3 tính tM "uôi cá; (3) dùng dao nhKn 
mZ bXng cá tM ngay rSn v# phía tr�Rc; (4) dùng ngón 
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tay móc ph�n ruIt sát rSn kéo ra và cOt; (5) dùng dao 
mZ mang và lWy toàn bI nIi tPng cá và mang ra 
ngoài; (6) dùng bàn ch*i và vòi n�Rc chà rka sPch. 

- LWy mpu và b*o qu*n: cá sau khi "�'c gi!t mZ, 
ti!n hành phi lê lWy ph�n th�t . nhi#u v� trí khác nhau 
trên toàn bI cT th/ cá. Mpu "�'c bao gói b`ng giWy 
thWm "/ trong túi PE hàn kín, ghi nhãn ký hi2u theo 

mpu "�'c b*o qu*n trong thùng cách nhi2t có "á "/ 
duy trì mpu . nhi2t "I thWp 0 - 40C trong quá trình 
v,n chuy/n v# phòng thí nghi2m. TPi phòng thí 
nghi2m mpu "�'c chuy/n vào t( "ông b*o qu*n . 
nhi2t "I -18±20C và "�'c phân tích ngay trong vòng 
24 gi�. 

BBBB****ng 1: Thông tin lng 1: Thông tin lng 1: Thông tin lng 1: Thông tin l%%%%ng nuôi, long nuôi, long nuôi, long nuôi, loPPPPi thi thi thi th>>>>c �n và mc �n và mc �n và mc �n và mppppu thu thu thu th����t cá ngt cá ngt cá ngt cá ngMMMM vây vàng và cá ng vây vàng và cá ng vây vàng và cá ng vây vàng và cá ngMMMM m m m mOOOOt tot tot tot to    
Thông tin mThông tin mThông tin mThông tin mppppuuuu    LLLL%%%%ng sng sng sng sSSSS 1 1 1 1    LLLL%%%%ng sng sng sng sSSSS 2 2 2 2    Cá tCá tCá tCá tYYYY nhiên nhiên nhiên nhiên    

SS mpu: 5 mpu: M1, M3, M4, M5, M8 
5 mpu: M2, M6, M7, M9, 

M10 
10 mpu 

Cá ngM vây vàng  4 mpu: M1, M4, M5, M8 4 mpu: M2, M7, M9, M10 8 mpu 
Cá ngM mOt to  1 mpu: M3 1 mpu: M6 2 mpu 
Th>c �n nuôi cá Cá nXc Cá trích  
2.3. Ph�Tng pháp phân tích, "ánh giá ch2.3. Ph�Tng pháp phân tích, "ánh giá ch2.3. Ph�Tng pháp phân tích, "ánh giá ch2.3. Ph�Tng pháp phân tích, "ánh giá chWt l�'ng Wt l�'ng Wt l�'ng Wt l�'ng 

thththth�t cá�t cá�t cá�t cá    
Phân tích "ánh giá c*m quan s� "�'c ti!n hành 

ngay sau khi lWy mpu. �Si vRi các ch� tiêu hóa — sinh, 
mpu cS "�nh và "�a v# phòng thí nghi2m "/ phân 
tích. 

1) �ánh giá c*m quan: H�Rng dpn "ánh giá c*m 
b`ng ph�Tng pháp cho "i/m theo Qui ch! c(a HIi 
"%ng (EEC) No. 103/76 OJ No.L20 (EEC, 1976) (Chi 
ti!t h�Rng dpn tPi PhX lXc): 

- Thang "i/m tM 10 "!n 50 cho tMng ch� tiêu 
"ánh giá g%m trPng thái, màu sOc cT th�t và mùi. 
Trong "ó, h2 sS quan trKng (HSQT) c(a ch� tiêu 
trPng thái là 1,4; màu sOc cT th�t là 1,8 và mùi là 0,8. 

- X!p hPng chWt l�'ng s*n phvm: TSt: "i/m 
chung "ã có HSQT là 188-200; khá: "i/m chung "ã có 
HSQT là 152-188; trung bình: "i/m chung "ã có 
HSQT là 112-152; kém: "i/m chung "ã có HSQT là 
72-112. 

2) Hàm l�'ng protein: theo TCVN 3705-90 (�y 
ban Khoa hKc và K� thu,t Nhà n�Rc, 1990). 

3) Hàm l�'ng chWt béo: theo TCVN 3703-2009 
(BI Khoa hKc và Công ngh2, 2009). 

4) Hàm l�'ng nitT axít amin: theo TCVN 3708-90 
(�y ban Khoa hKc và K� thu,t Nhà n�Rc, 1990). 

5) Hàm l�'ng histamin: xác "�nh hàm l�'ng 
histamin b`ng ph�Tng pháp sOc ký long hi2u n�ng 
cao theo TCVN 8352: 2010 (BI Khoa hKc và Công 
ngh2, 2009). 

 
 

Hình 1: LHình 1: LHình 1: LHình 1: LWWWWy my my my mppppu thu thu thu th����t cá ngt cá ngt cá ngt cá ngMMMM nuôi nuôi nuôi nuôi    Hình 2: MHình 2: MHình 2: MHình 2: Mppppu thu thu thu th����t cá ngt cá ngt cá ngt cá ngMMMM nuôi "� nuôi "� nuôi "� nuôi "�''''c bao gói bc bao gói bc bao gói bc bao gói b`̀̀̀ng ng ng ng 
gigigigiWWWWy thy thy thy thWWWWm và túi nilon hàn kínm và túi nilon hàn kínm và túi nilon hàn kínm và túi nilon hàn kín    

2.4. X2.4. X2.4. X2.4. Xk lk lk lk lý sý sý sý sS li2uS li2uS li2uS li2u    
SS li2u phân tích "�'c xk lý theo ph�Tng pháp 

thSng kê mô t* trên ph�n m#m Excel. 
3. K�T QU� NGHIÊN C�U VÀ TH�O LU N 

3.1. �ánh giá c3.1. �ánh giá c3.1. �ánh giá c3.1. �ánh giá c*m quan chWt l�'ng th�t cá ngM *m quan chWt l�'ng th�t cá ngM *m quan chWt l�'ng th�t cá ngM *m quan chWt l�'ng th�t cá ngM 
vây vàng và cá ngvây vàng và cá ngvây vàng và cá ngvây vàng và cá ngM mOt toM mOt toM mOt toM mOt to    

Các mpu cá ngM nuôi "�'c thu mpu và phân tích 
chWt l�'ng th�t tM tháng 1 "!n tháng 9 n�m 2014. 
Trong th�i gian này, cá ngM trong l%ng sS 1 "�'c 
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nuôi vRi th>c �n là cá nXc và l%ng sS 2 là cá trích. K!t 
qu* phân tích c*m quan cá ngM nuôi "�'c thYc hi2n 
"ánh giá phân tích . 10 mpu nguyên li2u cá ngM nuôi 
có khSi l�'ng cá tM 18,5 "!n 33,5 kg/con. Cá ngM 

"ánh bOt tY nhiên csng "�'c ti!n hành lWy mpu "%ng 
th�i ti!n hành "ánh giá c*m quan v# các ch� sS màu 
sOc, mùi và trPng thái (B*ng 2, 3).  

BBBB****ng 2: Kng 2: Kng 2: Kng 2: K!!!!t qut qut qut qu**** phân tích c phân tích c phân tích c phân tích c****m quan cá ngm quan cá ngm quan cá ngm quan cá ngMMMM vây vàng nuôi và cá t vây vàng nuôi và cá t vây vàng nuôi và cá t vây vàng nuôi và cá tYYYY nhiên nhiên nhiên nhiên    
Cá ngừ vây vàng nuôi bằng thức 

ăn cá nục 

Cá ngừ vây vàng nuôi bằng thức ăn 

cá trích 
Điểm cảm 

quan 
M1 M4 M5 M8 M2 M7 M9 M10 

Cá ngừ vây 

vàng tự 
nhiên 

Trạng thái 70,0 61,6 56,0 67,2 70,0 67,2 64,4 67,2 68,0 

TB 63,7±6,2 67,2±2,3 68,0 

Màu 53,2 44,8 56 56 56 53,2 50,4 56,0 56,4 

TB 52,5±5,3 53,9±2,7 56,4 

Mùi 67,2 64,4 64,4 67,2 65,4 67,2 64,4 67,2 67,2 

TB 65,8±1,6 66,1±1,4 67,2 

Tổng điểm  190,4 170,8 176,4 190,4 190,4 187,6 179,2 190,4 191,6 

TB tổng 182,0±10,0 186,9±5,3 191,6±5,8 

K!t qu* phân tích c*m quan cá ngM vây vàng 
nuôi b`ng th>c �n cá nXc cá trích cho thWy, cá nuôi 
b`ng th>c �n cá nXc cho tZng "i/m v# các ch� tiêu 
c*m quan thWp hTn so vRi mpu nuôi b`ng th>c �n cá 
trích. Cá ngM vây vàng nuôi b`ng th>c �n cá nXc tZng 
"i/m v# các ch�  tiêu c*m quan trung bình "Pt 
182,0±10,0 "i/m. VRi th>c �n là cá trích, tZng "i/m v# 
các ch� tiêu c*m quan c(a cá ngM vây vàng nuôi "Pt 
trung bình 186,9±5,3 "i/m. Trong khi "ó, chWt l�'ng 
th�t cá ngM vây vàng "ánh bOt tY nhiên "Pt "i/m 
trung bình tZng là 191,6±5,8 "i/m (B*ng 2). 

So sánh v# các ch� tiêu c*m quan giaa cá ngM 
vây vàng nuôi và so sánh vRi cá ngM vây vàng "ánh 
bOt tY nhiên cho thWy:  

(1) V# ch� tiêu trPng thái: không có sY khác 
nhau v# trPng thái giaa cá ngM nuôi và cá ngM "ánh 
bOt tY nhiên. K!t qu* này cho thWy ch� tiêu này 
không b� *nh h�.ng b.i ph�Tng pháp nuôi hay môi 
tr��ng sSng c(a chúng (B*ng 2).  

(2) V# ch� tiêu màu: K!t qu* phân tích c*m quan 
v# màu "Si vRi cá nuôi trung bình "Pt 52,5±5,3 "i/m 
(nuôi b`ng th>c �n cá nXc) và 53,9±2,7 "i/m (nuôi 
b`ng th>c �n cá trích). Trong khi "ó cá "ánh bOt tY 
nhiên cho "i/m v# ch� tiêu màu cao hTn, trung bình 
"Pt 56,4 "i/m. Tuy nhiên, k!t qu* không có sY sai 
khác có ý nghda thSng kê (P>0,05). Màu sOc th�t cá 

ngM là mIt trong nhang ch� tiêu quan trKng "/ "ánh 
giá chWt l�'ng th�t cá. Nhìn chung th�t cá có màu "o 
t�Ti. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, sT ch!, 
b*o qu*n, ch! bi!n và l�u tra th��ng làm cho màu 
sOc c(a th�t cá b� bi!n "Zi (màu nhPt hTn), làm gi*m 
chWt l�'ng th�Tng mPi, nhWt là không "áp >ng tiêu 
chuvn cho s*n phvm �n sSng. K!t qu* phân tích cho 
thWy có sY khác nhau v# màu giaa cá nuôi và cá "ánh 
bOt tY nhiên. Cá nuôi cho màu sOc nhPt hTn so vRi cá 
"ánh bOt tY nhiên, "i#u này có th/ gi*i thích cá "ánh 
bOt tY nhiên . "I sâu kho*ng 150 — 250 mét và do 
chúng luôn bTi lIi "/ tìm ki!m th>c �n nên th�t cá có 
màu spm hTn. K!t qu* phân tích này phù h'p vRi tài 
li2u dpn lu,n công bS c(a Nguy�n TrKng Cvn (2006) 
cho thWy cá bTi lIi nhi#u cT th�t spm t�ng, có th/ lên 
tRi 48% khSi l�'ng cT th/, trong khi "ó "Si vRi loài cá 
bTi lIi ít hàm l�'ng cT th�t spm rWt nho.  

(3) Ch� tiêu v# mùi: �ic "i/m c(a th�t cá ngM có 
mùi tanh nh[, k!t qu* phân tích c*m quan cho thWy 
cá ngM nuôi có mùi tanh hTn so vRi cá ngM tY nhiên. 
�i/m c*m quan v# mùi cá ngM "ánh bOt tY nhiên "Pt 
67,2 "i/m cao hTn so vRi cá ngM nuôi b`ng cá nXc và 
cá trích. �i/m c*m quan v# mùi "Si vRi cá ngM vây 
vàng nuôi trung bình "Pt 65,8±1,6 (nuôi b`ng th>c �n 
cá nXc) và 66,1±1,4 "i/m (nuôi b`ng th>c �n cá 
trích). 

BBBB****ng 3: Kng 3: Kng 3: Kng 3: K!!!!t qut qut qut qu**** phân tích c phân tích c phân tích c phân tích c****m quan cá ngm quan cá ngm quan cá ngm quan cá ngMMMM m m m mOOOOt to nuôi bt to nuôi bt to nuôi bt to nuôi b`̀̀̀ng thng thng thng th>>>>c �n cá nc �n cá nc �n cá nc �n cá nXXXXc và cá tríchc và cá tríchc và cá tríchc và cá trích    
Cá ngừ mắt to nuôi bằng 

thức ăn cá nục 

Cá ngừ mắt to nuôi bằng 

thức ăn cá trích Điểm cảm quan 

M3 M6 

Cá ngừ mắt to tự 

nhiên 

Trạng thái 64,4 64,4 68,6 

Màu 53,2 50,4 60,2 

Mùi 64,4 58,8 67,2 

Trung bình 182,0±6,5 173,6±7,0 196,0±4,5 
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K!t qu* phân tích c*m quan cá ngM mOt to nuôi 
b`ng th>c �n cá nXc cá trích cho thWy (B*ng 3): V# 
ch� tiêu trPng thái, không có sY khác nhau v# trPng 
thái giaa cá ngM mOt to nuôi b`ng th>c �n cá nXc và 
cá ngM nuôi b`ng th>c �n cá trích "#u "Pt 64,4 "i/m. 
V# ch� tiêu màu, có sY khác nhau không "áng k/ v# 
màu giaa cá ngM nuôi b`ng th>c �n cá nXc và cá ngM 
nuôi b`ng th>c �n cá trích. S. dd có sY khác nhau v# 
màu vì trong "Si t�'ng cá nXc và cá trích có sY khác 
nhau v# dinh d�wng do v,y mà quá trình sk dXng 
th>c �n . cá có quá trình sinh tZng h'p khác nhau 
tPo ra s*n phvm có chWt l�'ng v# màu khác nhau. 
K!t qu* tZng "i/m "ánh giá chWt l�'ng th�t c(a cá 
ngM mOt to nuôi b`ng th>c �n cá nXc và cá trích, so 
sánh vRi cá ngM "ánh bOt tY nhiên cho thWy có sY 

khác nhau. ChWt l�'ng th�t cá ngM mOt to nuôi có sS 
"i/m trung bình 173,6±7,0  "i/m "!n 182,0±6,5 "i/m 
"Pt loPi khá. Trong khi "ó, chWt l�'ng th�t cá ngM 
"ánh bOt tY nhiên "Pt loPi tSt vRi 196,0±4,5 "i/m 
(B*ng 3). 

3.2. Hàm l�3.2. Hàm l�3.2. Hàm l�3.2. Hàm l�'ng protein và lipit trong th�t cá ngM 'ng protein và lipit trong th�t cá ngM 'ng protein và lipit trong th�t cá ngM 'ng protein và lipit trong th�t cá ngM 
vây vàng và cá ngvây vàng và cá ngvây vàng và cá ngvây vàng và cá ngM mOt toM mOt toM mOt toM mOt to    

K!t qu* phân tích cho thWy, hàm l�'ng protein 
trong th�t cá ngM nuôi và cá ngM "ánh bOt tY nhiên 
"#u không có sY khác nhau nhi#u. Cá ngM nuôi có 
hàm l�'ng protein trung bình dao "Ing tM 21,86% 
"!n 24,6%. Trong khi "ó, cá ngM tY nhiên có hàm 
l�'ng protein n`m trong kho*ng 23,52% "!n 25,42% 
(B*ng 4, 5, hình 3).  

BBBB****ng 4: Hàm l�ng 4: Hàm l�ng 4: Hàm l�ng 4: Hàm l�''''ng protein và lipid trong thng protein và lipid trong thng protein và lipid trong thng protein và lipid trong th����t cá ngt cá ngt cá ngt cá ngMMMM vây vàng nuôi và cá t vây vàng nuôi và cá t vây vàng nuôi và cá t vây vàng nuôi và cá tYYYY nhiên (% ch nhiên (% ch nhiên (% ch nhiên (% chWWWWt t�Ti)t t�Ti)t t�Ti)t t�Ti)    
Thức ăn là cá nục Thức ăn là cá trích 

Chỉ tiêu 
M1 M4 M5 M8 M2 M7 M9 M10 

Cá ngừ vây 

vàng tự 
nhiên 

Protein 19,50 23,99 20,50 23,40 18,81 25,50 23,51 25,14 23,52 

TB 21,86±2,2 23,24±3,1 23,52 

Lipit 15,19 15,20 16,20 16,40 16,95 17,50 16,80 18,10 3,72 

TB 15,74±0,6 17,33±0,6 3,72 

Hàm l�'ng lipit (chWt béo) có sY khác bi2t "áng 
k/ . th�t cá ngM nuôi và cá ngM "ánh bOt tY nhiên. Cá 
ngM vây vàng nuôi l%ng có hàm l�'ng chWt béo "Pt 
15,74±0,6% "!n 17,33±0,6%. Trong khi "ó, "Si vRi cá 
ngM "ánh bOt tY nhiên có hàm l�'ng lipid "Pt thWp 
hTn nhi#u khi ch� "Pt 3,72%. �%ng th�i, cá ngM nuôi 
b`ng th>c �n cá trích cho hàm l�'ng chWt béo ("Pt 
17,33±0,6%) có ph�n cao hTn so vRi cá nuôi b`ng th>c 
�n cá nXc ("Pt 15,74±0,6%). SY khác bi2t này là do 
hàm l�'ng lipid tM ngu%n th>c �n cá trích cao hTn 
nhi#u so vRi cá nXc và t� l2 các axit béo không no 
trong lipid cá trích cao làm t�ng "I tiêu hoá và hWp 
thu lipid. (B*ng 4).  

Nh� v,y, cá ngM vây vàng nuôi th�Tng phvm có 
hàm l�'ng chWt béo cao hTn 4,7 l�n so vRi cá tY 
nhiên. �i#u này có th/ "�'c gi*i thích là . cá ngM vây 
vàng nuôi cho �n vRi l�'ng th>c �n v�'t quá nhu c�u 
lipit c(a cT th/ cá và vRi t�n xuWt cho �n "i#u "I làm 
t�ng quá trình tiêu hoá và hWp thu lipit tM ngu%n th>c 
�n dpn "!n d� thMa l�'ng lipid và t%n tPi trong cT th/ 
cá d�Ri dPng glycogen và mw. Mit khác, cá ngM vây 
vàng nuôi ít tiêu tSn n�ng l�'ng cho sY di chuy/n 
trong quá trình s�n m%i và bTi lIi c(a cá nên quá 
trình sk dXng lipid dY tra h�u nh� không có. �Si vRi 
cá ngM vây vàng tY nhiên ngu%n th>c �n ph*i tY "i 

s�n m%i nên nhu c�u lipit c(a cT th/ cá không Zn 
"�nh "pn "!n hàm l�'ng lipit dY tra không nhi#u và 
quá trình v,n "Ing c(a cá ngM tY nhiên nhi#u do sY 
di c� và s�n m%i nên quá trình chuy/n hoá lipit dY tra 
di�n ra mIt cách liên tXc và th��ng xuyên. Ngoài ra, 
cá ngM vây vàng nuôi luôn cho �n mIt loPi th>c �n có 
hàm l�'ng lipit lRn nh� cá trích nên l�'ng lipit dY tra 
lRn còn cá ngM vây vàng tY nhiên mang "ic tính s�n 
m%i nên ngu%n th>c �n thay "Zi liên tXc nên l�'ng 
lipit dY tra trong cT th/ cá không lRn. Vì v,y, hàm 
l�'ng lipit trong th�t cá ngM vây vàng nuôi và cá ngM 
vây vàng tY nhiên có sY khác bi2t lRn "!n nh� v,y. 

�Si vRi cá ngM mOt to nuôi b`ng th>c �n là cá 
nXc và cá trích có sY khác nhau "áng k/ v# hàm 
l�'ng chWt béo khi "Pt l�n l�'t là 8,7% và 17,1%. �i#u 
này ch>ng to, thành ph�n loài khác nhau có kh* 
n�ng tiêu hoá, hWp thX lipit khác nhau khi �n cùng 
mIt loPi th>c �n và sSng trong cùng mIt môi tr��ng, 
làm rõ hTn là hàm l�'ng chWt béo c(a cá ngM vây 
vàng là 15,74% cao hTn nhi#u so vRi cá ngM mOt to là 
8,7% khi cho �n cùng mIt loPi th>c �n cá nXc. Hàm 
l�'ng lipit c(a cá ngM mOt to nuôi b`ng th>c �n là cá 
nXc cao hTn 2,6 l�n vRi cá ngM tY nhiên ("Pt 3,35%). 
�Si vRi cá nuôi b`ng th>c �n là cá trích thì hàm 
l�'ng lipit cao hTn cá tY nhiên là 5,1 l�n (B*ng 5).  
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BBBB****ng 5: Hàm l�ng 5: Hàm l�ng 5: Hàm l�ng 5: Hàm l�''''ng protein và lipit trong thng protein và lipit trong thng protein và lipit trong thng protein và lipit trong th����t cá ngt cá ngt cá ngt cá ngMMMM m m m mOOOOt to nuôi và cá tt to nuôi và cá tt to nuôi và cá tt to nuôi và cá tYYYY nhiên (% ch nhiên (% ch nhiên (% ch nhiên (% chWWWWt t�Ti)t t�Ti)t t�Ti)t t�Ti)    
Nuôi bNuôi bNuôi bNuôi b`̀̀̀ng thng thng thng th>>>>c �n cc �n cc �n cc �n cá ná ná ná nXXXXcccc Nuôi bNuôi bNuôi bNuôi b`̀̀̀ng thng thng thng th>>>>c �n cá tríchc �n cá tríchc �n cá tríchc �n cá trích    ChChChCh���� tiêu tiêu tiêu tiêu 

M3 M6 
Cá ngCá ngCá ngCá ngMMMM m m m mOOOOt to      tt to      tt to      tt to      tYYYY    

nhiênnhiênnhiênnhiên    
Protein 22,25 24,60 25,42 

Lipit 8,70 17,10 3,35 
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Hình 3: Hàm lHình 3: Hàm lHình 3: Hàm lHình 3: Hàm l����''''ng protein và lipit thng protein và lipit thng protein và lipit thng protein và lipit th����t cá ngt cá ngt cá ngt cá ngMMMM    

nuôi và cá ngnuôi và cá ngnuôi và cá ngnuôi và cá ngMMMM "ánh b "ánh b "ánh b "ánh bOOOOt tt tt tt tYYYY nhiên nhiên nhiên nhiên    
K!t qu* nghiên c>u c(a Bimol Chandra Roy và 

ctv (2009) cho thWy, hàm l�'ng chWt béo c(a cá ngM 
vây xanh Thái Bình D�Tng nuôi th�Tng phvm và 
nuôi vU có giá tr� cao hTn gWp 2 - 3 l�n so vRi cá tY 
nhiên. K!t qu* nghiên c>u c(a nhóm tác gi* cho thWy 
hàm l�'ng lipit . trong các khoanh th�t cá nuôi vU "Pt 
trung bình 15,38% cao hTn so vRi cá tY nhiên trung 
bình "Pt 4,4%. Hàm l�'ng chWt béo cao hTn . cá nuôi 
có th/ "�'c gi*i thích là do cá �n th>c �n liên tXc và 
ít v,n "Ing trong các l%ng l�Ri nho, trong khi hàm 
l�'ng chWt béo . cá tY nhiên b� *nh h�.ng b.i th/ 
loPi m%i và tình trPng ki!m "�'c th>c �n (Haard, 
1992; Nakamura và ctv, 2007). 

3.3. Thành ph3.3. Thành ph3.3. Thành ph3.3. Thành ph����n axit amin trong thn axit amin trong thn axit amin trong thn axit amin trong th����t t t t cá ngcá ngcá ngcá ngMMMM vây  vây  vây  vây 
vàng và cá ngvàng và cá ngvàng và cá ngvàng và cá ngMMMM m m m mOOOOt tot tot tot to    

K!t qu* phân tích "ánh giá thành ph�n axit amin 
trong th�t cá ngM nuôi và cá tY nhiên "�'c th/ hi2n . 
b*ng 6. Cá ngM là loPi cá giàu chWt dinh d�wng, ch>a 
nhi#u các axit amin c�n thi!t cho cT th/ ng��i. Trong 
th�t cá ngM có 17 loPi axit amin, trong "ó có 8 loPi axit 
amin không thay th! là: Valin, luexin, isolenxin, lyzin, 
methionin, tiroxin, acginin, hisstidin. Trong sS 8 loPi 
axit amin này, Lysine có vai trò quan trKng trong quá 
trình hình thành x�Tng và nhi#u nghiên c>u cho 
r`ng, thi!u hàm l�'ng lyzin làm gi*m tính ngon 
mi2ng dpn "!n gi*m l�'ng �n vào, gi*m hi2u qu* sk 
dXng protein trong th>c và làm ch,m sY sinh tr�.ng 
c(a cá (Tr�n Th� Thanh Hi#n, 2009). SS li2u . b*ng 6 
cho thWy, hàm l�'ng  lyzin chi!m t� l2 tM 14,58% "!n 
15,44% trong tZng thành ph�n axit amin th�t cá ("Si 
vRi th�t cá ngM nuôi) thWp hTn cá ngM "ánh bOt tY 
nhiên vRi hàm l�'ng lysine "Pt 14,80% "!n 15,94%. SY 
khác nhau v# hàm l�'ng lysine có th/ là do hàm 
l�'ng protein và amino acid trong khvu ph�n �n khác 
nhau, sY khác nhau v# kích cw cá, tuZi, môi tr��ng 
sSng. Nhu c�u axit amin thi!t y!u c(a cá ngM nuôi 
dao "Ing tM 4,53% "!n 12,70%  và cá ngM "ánh bOt tY 
nhiên dao "Ing tM 5,82% "!n 12,91% th>c �n cho cá 
ngM.    

BBBB****ng 6: Thành phng 6: Thành phng 6: Thành phng 6: Thành ph����n axit amin trong thn axit amin trong thn axit amin trong thn axit amin trong th����t cá ngt cá ngt cá ngt cá ngMMMM nuôi và cá ng nuôi và cá ng nuôi và cá ng nuôi và cá ngMMMM "ánh b "ánh b "ánh b "ánh bOOOOt tt tt tt tYYYY nhiên nhiên nhiên nhiên    
Axit amin Axit amin Axit amin Axit amin (%)(%)(%)(%)    

Cá nuôiCá nuôiCá nuôiCá nuôi    Cá tCá tCá tCá tYYYY nhiên nhiên nhiên nhiên    TTTTTTTT    ChChChCh� tiêu� tiêu� tiêu� tiêu    
Cá ngCá ngCá ngCá ngMMMM vây  vây  vây  vây 

vàngvàngvàngvàng    
Cá ngCá ngCá ngCá ngMMMM m m m mOOOOt tot tot tot to    

Cá ngCá ngCá ngCá ngMMMM vây  vây  vây  vây 
vàng vàng vàng vàng     

Cá ngCá ngCá ngCá ngMMMM m m m mOOOOt tot tot tot to        

1 Aspartic 16,07 ±0,69 15,59 ±0,52 16,06 ±0,57 15,90 ±0,70 

2 Serin 4,43 ±0,31 3,25 ±0,42 4,14 ±0,41 5,15 ±0,34 

3 Glutamic 2,88 ±0,48 2,78 ±0,33 16,66 ±1,52 15,56 ±1,65 

4 Glyxin 2,88 ±0,62 1,96 ±0,61 1,35 ±0,63 1,38 ±0,40 

5 Histidin 4,59 ±0,93 4,53 ±0,84 7,16 ±0,94 6,75 ±0,86 

6 Threonin 9,62 ±1,14 8,92 ±0,92 10,62 ±0,95 11,9 ±1,21 

7 Acginin 7,50 ±0,39 7,48 ±0,32 7,62 ±0,31 6,72 ±0,57 

8 Alanin 3,45 ±0,25 2,89 ±0,35 3,62 ±0,26 2,58 ±0,53 

9 Prolin 6,76 ±0,61 5,67 ±0,68 6,02 ±0,71 5,67 ±0,45 

10 Cystin 0,66 ±0,07 0,55 ±0,05 0,69 ±0,06 0,6 ±0,05 



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 209 

11 Tiroxin 6,31 ±0,40 5,82 ±0,51 6,74 ±0,52 5,82 ±0,60 

12 Valin 8,05 ±0,44 7,91 ±0,47 8,23 ±0,50 7,23 ±0,73 

13 Methionin 12,15 ±0,91 10,52 ±0,75 11,9 ±0,68 10,9 ±0,93 

14 Lyzin 15,44 ±0,50 14,58 ±0,60 15,94 ±0,57 14,8 ±0,76 

15 Isoleuxin 11,66 ±0,64 10,65 ±0,69 11,57 ±0,65 10,53 ±0,52 

16 Leuxin 12,70 ±0,65 11,05 ±0,65 12,91 ±0,71 11,9 ±0,77 

17 Phenylalanin 8,97 ±0,48 7,89 ±0,43 9,31 ±0,40 9,28 ±0,87 

TTTTZZZZng các axit aminng các axit aminng các axit aminng các axit amin    90,1590,1590,1590,15    82,4282,4282,4282,42    95,0795,0795,0795,07    89,7189,7189,7189,71    
Axit amin thi!t y!u b*n thân cá không th/ tZng 

h'p "�'c mà ph*i lWy chúng tM ngu%n th>c �n dpn 
"!n khvu ph�n �n *nh h�.ng rWt lRn "!n quá trình 
trích lu� các axit amin thi!t y!u trong th�t cá. Khvu 
ph�n �n càng ch>a nhi#u loPi th>c �n thì càng t�ng 
giá tr� sk dXng protein và t�ng hàm l�'ng axit amin 
thi!t y!u trong cT th�t cá (LPi V�n Hùng, 2004). Cá 
ngM nuôi khvu ph�n �n ch� cho �n mIt loPi th>c �n 
còn cá ngM tY nhiên ki!m �n b`ng hình th>c s�n m%i 
nên khvu ph�n �n "�'c thay "Zi liên tXc dpn "!n 
ngu%n cung cWp các loPi axit amin thi!t y!u "%ng "#u 
làm t�ng giá tr� sk dXng protein. Chính vì v,y, hàm 
l�'ng axit amin thi!t y!u có trong cT th�t cá ngM tY 
nhiên cao hTn cá ngM nuôi. TZng các axit amin thi!t 
y!u . th�t cá ngM nuôi "Pt 82,42% "!n 90,15%. Trong 
khi "ó, th�t cá ngM "ánh bOt tY nhiên "Pt 89,71% "!n 
95,07% và t� l2 này cao hTn so vRi th�t cá ngM nuôi 
nh�ng sY sai thác không có ý nghda thSng kê 
(P>0,05) (B*ng 6).    

3.4. Hàm l�3.4. Hàm l�3.4. Hàm l�3.4. Hàm l�''''ng histamin trong thng histamin trong thng histamin trong thng histamin trong th����t cá ngt cá ngt cá ngt cá ngMMMM    cá cá cá cá 
ngngngngMMMM vây vàng và cá ng vây vàng và cá ng vây vàng và cá ng vây vàng và cá ngMMMM m m m mOOOOt tot tot tot to    

K!t qu* nghiên c>u cho thWy, hàm l�'ng 
histamin trong th�t cá ngM nuôi dao "Ing tM 23,1 "!n 
47,3 ppm và "Pt trung bình 30,5±7,3 ppm. Trong khi 
"ó, cá ngM "ánh bOt tY nhiên có hàm l�'ng histamin 
trung bình là 28,7±7,5 ppm (dao "Ing tM 21,2 ppm 
"!n 28,7 ppm). Hàm l�'ng histamin trong th�t cá ngM 
nuôi và cá tY nhiên không có sY khác nhau "áng k/ 
và "#u thWp trong giRi hPn cho phép c(a Quy "�nh 
�y ban châu Âu (<100 ppm) và Quy "�nh c(a M� 
(<50 ppm).  

4. K�T LU N 
- ChWt l�'ng c*m quan th�t cá ngM nuôi "Pt loPi 

khá (trung bình tM 182,0  "i/m "!n 186,9 "i/m) và cá 
ngM "ánh bOt tY nhiên "Pt loPi tSt (191,6 "i/m). 

- Hàm l�'ng protein trong th�t cá ngM nuôi "Pt 
21,7% "!n 24,6%. Trong khi "ó, cá ngM "ánh bOt tY 
nhiên "Pt 23,5% "!n 25,4%. 

- Hàm l�'ng chWt béo trong th�t cá ngM nuôi "Pt 
tM 8,7% "!n 17,3%, cao hTn nhi#u so vRi cá tY nhiên 
("Pt 3,4% "!n 3,7%). 

- TZng axit amin thi!t y!u trong th�t cá ngM nuôi 
"Pt tM 82,4% "!n 90,1%. Trong khi "ó, cá ngM "ánh 
bOt tY nhiên có tZng axit amin thi!t y!u "Pt 89,7% "!n 
95,1%. 

- Hàm l�'ng histamin trong th�t cá ngM nuôi dao 
"Ing tM 23,1 ppm "!n 47,3 ppm và cá tY nhiên dao 
"Ing tM 21,2 ppm "!n 28,7 ppm "#u n`m trong giRi 
hPn cho phép. 
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VIETNAM VIETNAM VIETNAM VIETNAM     

BuBuBuBui Quang Manh, Nguyen Tri Aii Quang Manh, Nguyen Tri Aii Quang Manh, Nguyen Tri Aii Quang Manh, Nguyen Tri Ai    
        SummarySummarySummarySummary    
The quality evaluation of tuna meat based on a comparison of farmed tuna (yellowfin tuna and bigeye tuna) 
meat in Van Phong bay, Khanh Hoa province from April 2013 to September 2014 and the wild tuna meat in 
the central waters. The results showed that, the sensory quality of cultured tuna was pretty good (average 
from 182.0 to 186.9 points) and wild-caught tuna was 191.6 points. Protein content in farmed tuna meat was 
21.7% to 24.6% and wild-caught tuna was from 23.5% to 25.4%. Fat content in farmed tuna meat was from 8.7% 
to 17.3%, much higher than that of the wild fish (ranged 3.4% to 3.7%). Total essential amino acids in farmed 
tuna meat reached from 82.4% to 90.1% was lower than that of wild tuna meat (89.7 % to 95.1%). Content of 
histamine in flesh of farmed tuna reached from 23.1 ppm to 47.3 ppm and that of the wild fish reached from 
21.2 ppm to 28.7 ppm were low in allowable limit. Nutritional content in farmed tuna meat is pretty similar to 
nutritional content of the wild tuna meat. 
Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Sensory quality, lipids, proteins, histamine. 
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PhPhPhPhXXXX l l l lXXXXc:c:c:c: Ph�Tng pháp phân tích, "ánh giá c*m quan b`ng ph�Tng pháp cho "i/m theo Qui ch! c(a HIi "%ng 
EEC, No. 103/76 OJ No.L20 (EEC, 1976) 

PhPhPhPhX lXcX lXcX lXcX lXc 1: H� 1: H� 1: H� 1: H�Rng dpn "ánh giá c*m quan cá ngM b`ng ph�Tng pháp cho "i/mRng dpn "ánh giá c*m quan cá ngM b`ng ph�Tng pháp cho "i/mRng dpn "ánh giá c*m quan cá ngM b`ng ph�Tng pháp cho "i/mRng dpn "ánh giá c*m quan cá ngM b`ng ph�Tng pháp cho "i/m    
�i�i�i�i////mmmm    ChChChCh����    

tiêu tiêu tiêu tiêu 
"ánh "ánh "ánh "ánh 
giágiágiágiá    

50505050    40404040    30303030    20202020    10101010    
HHHH2222    
ssssSSSS    
QTQTQTQT    

Da sáng, h2 sOc 
tS óng ánh 
không bi!n 
màu. D�ch nhRt 
trong suSt nh� 
có n�Rc. 

Da ít sáng, hTi 
sPm, h2 sOc tS 
sáng nh�ng 
không bóng láng. 
D�ch nhRt hTi 
"Xc. 

Da có màu 
sPm/ "en có 
tri2u ch>ng 
ngWm n�Rc, 
hoic bPc màu 
hoic bi!n màu 
"o. D�ch nhRt 
trOng "Xc 

Da có màu 
spm.  D�ch 
nhRt m� 
"Xc 

Da có màu 
spm (bPc 
màu hoic 
bi!n màu 
nghiêm 
trKng). D�ch 
nhRt m� "Xc. 

MOt l%i, giác 
mPc trong suSt, 
"%ng tk "en, 
sáng. 

MOt l%i và hTi 
trsng, "%ng tk 
"en, m� 

MOt ph�ng, giác 
mPc hTi "Xc, 
"%ng tk hTi m� 

MOt ph�ng, 
giác mPc 
"Xc, "%ng 
tk m� "Xc 

MOt lõm, 
giác mPc "Xc 
nh� saa, 
"%ng tk xám 
x�t 

Mang sáng, 
không có d�ch 
nhRt. 

Mang hTi spm, 
hTi có v!t c(a 
d�ch nhRt 

Mang spm, d�ch 
nhRt m� "Xc 

Mang spm 
dpn, d�ch 
nhRt m� 
"Xc 

Mang hTi 
vàng, d�ch 
nhRt "Xc 
nh� saa. 

    
    
    

TrTrTrTrPPPPng ng ng ng 
tháitháitháithái    

CT th�t rWt chOc, 
nhanh "àn h%i 
tr. lPi khi Wn 
nh[ ngón tay 
vào. Không có 
chU nào m#m 
trên mình cá 

Th�t chOc, ch,m 
"àn h%i tr. lPi khi 
Wn nh[ ngón tay 
vào. Có 1,2 chU 
m#m rWt nho trên 
mình cá. 

Th�t không 
chOc, không 
"àn h%i tr. lPi 
khi Wn nh[ ngón 
tay vào 

Th�t nhão, 
không "àn 
hZi tr. lPi 
khi Wn nh[ 
ngón tay 
vào 

Th�t rWt 
nhão, không 
"àn h%i tr. 
lPi khi Wn 
nh[ ngón tay 
vào  

1,4 

Màu Màu Màu Màu 
ssssOOOOcccc    

 cT th cT th cT th cT th����tttt    

�o t�Ti. Th�t 
trong m�, bóng. 

�o h%ng. Th�t 
trong m� ít và 
kém bóng. 

Màu hTi sPm và 
ng* nâu. Th�t 
trong m� và mWt 
"I bóng 

Ng* nâu và 
sPm rõ. 
Th�t hoàn 
toàn m� 
"Xc, không 
bóng 

Màu nâu, 
bPc trOng 
hoic xám. 

1,8 

MùiMùiMùiMùi    Tanh rong bi/n Tanh rong bi/n Không có mùi 
rong bi/n  

HTi chua Chua 
0,8 

PhPhPhPhXXXX l l l lXXXXcccc 2 2 2 2: B: B: B: B****ng xng xng xng x!!!!p hp hp hp hPPPPng chng chng chng chWWWWt l�t l�t l�t l�''''ng sng sng sng s****n phn phn phn phvvvvmmmm    
TTTTTTTT    XXXX!!!!p hp hp hp hPPPPng chng chng chng chWWWWt t t t 

l�l�l�l�''''ngngngng    
�i�i�i�i////m chung "m chung "m chung "m chung "ã có ã có ã có ã có 

HSQTHSQTHSQTHSQT    
Yêu cYêu cYêu cYêu c����u vu vu vu v#### "i "i "i "i////m trung bình chm trung bình chm trung bình chm trung bình ch�a có tr�a có tr�a có tr�a có trKKKKng l�ng l�ng l�ng l�''''ng "ng "ng "ng "SSSSi vi vi vi vRRRRi i i i 

các chcác chcác chcác ch���� tiêu tiêu tiêu tiêu    
1 TSt 188 -  200 Các ch� tiêu quan trKng nhWt ≥ 47 
2 Khá 152 - <188 Các ch� tiêu quan trKng nhWt ≥ 38 
3 Trung bình 112 - <152 MUi ch� tiêu ≥ 28 
4 Kém 72 - <112 MUi ch� tiêu ≥ 18 
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SÀNG LcC CHGNG VI KHUrN SINH ENZYM PROTEAZA 
CAO T8 CH-DP M:M CÁT H6I 

Bùi ThBùi ThBùi ThBùi Th���� Thu Hi Thu Hi Thu Hi Thu Hi####nnnn1111, Bùi Th, Bùi Th, Bùi Th, Bùi Th���� Minh Nguy Minh Nguy Minh Nguy Minh Nguy2222tttt1111, Tr, Tr, Tr, Tr����n Thn Thn Thn Th���� L L L L2222 Quyên Quyên Quyên Quyên2222, , , ,     
NguyNguyNguyNguy����n Thn Thn Thn Th���� Ngân Hà Ngân Hà Ngân Hà Ngân Hà3333, Khu, Khu, Khu, KhuWWWWt Ht Ht Ht Haaaau Thanhu Thanhu Thanhu Thanh3333    

TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T T T T T    
87 ch(ng vi khuvn phân l,p tM các giai "oPn ch�'p mOm khác nhau "�'c ki/m tra kh* n�ng sinh enzym 
protease b`ng ph�Tng pháp "�nh tính. 2 ch(ng vi khuvn M1 và M2 "�'c lYa chKn cho các nghiên c>u ti!p 
theo dYa vào kh* n�ng phân gi*i cazein tSt (D-d> 25 mm) và kh* n�ng sinh tr�.ng tSt trên môi tr��ng có 
n%ng "I muSi cao. Cây phát sinh ch(ng loPi "�'c xây dYng dYa trên phân tích trình tY gen ARNr 16S cho 
thWy ch(ng M1 là loPi B. amyloliquefaciens Subsp. plantarum; ch(ng M2 là loài Bacillus amyloliquefaciens 
Subsp. Amyloliquefaciens. 
TTTTMMMM khóa: khóa: khóa: khóa: Proteaza, vi sinh v,t, n�Rc mOm, Cát H*i, vi khuvn. 

    
1. M� ��U1 
Công ngh2 sinh hKc "ang "�'c xem là mIt 

ngành msi nhKn c(a t�Tng lai, thu hút sY quan tâm 
c(a rWt nhi#u nhà khoa hKc. Trong "ó mIt trong 
nhang thành tYu to lRn c(a khoa hKc và công ngh2 
trong th�i gian g�n "ây là các nghiên c>u v# enzym, 
nó "ic tr�ng cho sY phát tri/n c(a khoa hKc tY nhiên 
trong mWy chXc n�m vMa qua. MIt thành tYu vô cùng 
to lRn c(a enzyme là "ã khám phá "�'c cWu trúc hoá 
hKc và cT ch! xúc tác di2u kq c(a nó. �ic bi2t là "ã 
tZng h'p "�'c enzym nhân tPo, cho phép trong 
t�Tng lai không xa có th/ tZng h'p "�'c nhi#u chWt 
xúc tác mRi theo ki/u xúc tác enzym "/ sk dXng 
trong thYc t! (Nguy�n Th� Hi#n). 

 Trong l�'ng enzym "�'c sk dXng trên th! 
giRi thì proteaza chi!m "!n 60% hàm l�'ng enzym. 
Tr�Rc "ây, ph�n lRn các proteaza "#u "�'c thu tM nIi 
tPng "Ing v,t, nh�ng ngày nay nó "ang "�'c thay 
th! d�n b`ng proteaza c(a thYc v,t và vi sinh v,t. �/ 
s*n xuWt proteaza, ng��i ta th��ng t,n dXng các 
ngu%n nguyên li2u tM nhang ph! phX phvm c(a các 
ngành ch! bi!n khác nh� ph! phX phvm c(a nhà 
máy s*n xuWt tinh bIt, c(a nhà máy giWy, nhà máy 
"��ng …(Nguy�n �>c L�'ng). VRi mXc "ích nghiên 
c>u proteaza phXc vX trong công nghi2p thYc phvm, 
chúng tôi "ã ti!n hành chuyên "# khoa hKc “Sàng lKc 
ch(ng vi khuvn sinh enzym proteaza cao tM ch�'p 
mOm Cát H*i”. Trong chuyên "# này ti!n hàng sàng 
lKc các ch(ng vi khuvn sinh proteaza "�'c phân l,p 
tM các giai "oPn ch�'p mOm, nghiên c>u các "ic 
"i/m sinh tr�.ng c(a ch(ng vi khuvn và *nh h�.ng 

                                                 
1
 Viện Nghiên cứu Hải sản   

2 
Viện Công nghệ sinh học và CNTP-ĐHBKHN   

 

3 Đại học Bách khoa Hà Nội
 

c(a các y!u tS môi tr��ng "!n kh* n�ng sinh 
proteaza c(a chúng. 

2. NGUYÊN LI�U VÀ PH��NG PHÁP 
2.1. Ch2.1. Ch2.1. Ch2.1. Ch(ng vi sinh v,t(ng vi sinh v,t(ng vi sinh v,t(ng vi sinh v,t    
87 ch(ng vi khuvn "�'c phân l,p tM 9 giai "oPn 

ch�'p mOm "�'c l�u gia lPi Vi2n Nghiên c>u H*i 
S*n. 

2.2. Môi tr�2.2. Môi tr�2.2. Môi tr�2.2. Môi tr��ng nuôi cWy�ng nuôi cWy�ng nuôi cWy�ng nuôi cWy    
Môi tr��ng dinh d�wng NB1 (g/l): Cao th�t — 3, 

peptone — 5, NaCl — 5, casein — 2, n�Rc — 1,  pH7. 
Môi tr��ng NB2 (g/l): Cao th�t — 3, peptone — 5, 

NaCl-5, n�Rc — 1, pH 7. 
Môi tr��ng NB3 (g/l): Cao men — 2, cao th�t — 4, 

peptone — 5, casein—5, K2HPO4 — 1, MgSO4 - 0.2, 
CaCl2 — 3, Na2HPO4 — 11, FeCl3 -0.28, n�Rc — 1, pH 7. 

Môi tr��ng NB4 (g/l): Cao men — 5, peptone — 5, 
cao th�t — 10, casein-7, MgSO4.7H2O-0.2, K2HPO4-1, 
n�Rc — 1, pH7. 

Môi tr��ng NB5 (g/l): Cao men — 2, peptone — 2, 
glucose — 10, casein — 10, KH2PO4 - 1.5, MgSO4.7H2O 
- 0.5, NaCl — 5, n�Rc -1,  pH 7. 

2.3. Ph�Tng pháp nghiên c2.3. Ph�Tng pháp nghiên c2.3. Ph�Tng pháp nghiên c2.3. Ph�Tng pháp nghiên c>u "ic tính sinh hoá >u "ic tính sinh hoá >u "ic tính sinh hoá >u "ic tính sinh hoá     
Ph�Tng pháp quan sát hình thái vi sinh v,t: 
Quan sát hình thái khuvn lPc: ch(ng vi khuvn 

"�'c cWy ria 3 pha trên môi tr��ng NA, ( "da môi 
tr��ng . nhi2t "I 30°0C trong 48 gi�, quan sát và mô 
t* hình thái các khuvn lPc tách r�i (Tr�n Linh Th�Rc, 
2010). 

Quan sát hình t! bào: ch(ng vi khuvn "�'c nuôi 
cWy lOc 200 vòng/phút trong môi tr��ng NB, . nhi2t 
"I 30°0C, sau 16 gi� ti!n hành thu t! bào, rka b`ng 
n�Rc muSi sinh lý và nhuIm gram. Hình *nh t! bào 
"�'c chXp b`ng kính hi/n vi quang hKc . v,t kính 
100X (Tr�n Linh Th�Rc 2010). 

Ph�Tng pháp xác "�nh hoPt tính sinh hoá: 
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Kh* n�ng "%ng hoá các loPi "��ng c(a ch(ng vi 
khuvn "�'c ki/m tra b`ng thanh thk API 20NE theo 
h�Rng dpn c(a nhà s*n xuWt. 

2.2.2.2.4444. Ph�Tng pháp sàng l. Ph�Tng pháp sàng l. Ph�Tng pháp sàng l. Ph�Tng pháp sàng lKc hoPt tính proteazaKc hoPt tính proteazaKc hoPt tính proteazaKc hoPt tính proteaza    
Ph�Tng pháp "�nh tính b`ng khu!ch tán trên 

thPch 
Các ch(ng vi khuvn "�'c nuôi cWy lOc 200 

vòng/phút vRi các "i#u ki2n nhi2t "I, môi tr��ng và 
pH thích h'p. Sau các kho*ng th�i gian c�n thi!t, lWy 
d�ch li tâm vRi tSc "I 8.000 vòng/phút trong 10 phút. 
Thu d�ch enzym nho vào b*n thPch ch>a cT chWt 
cazein "ã khoan lU. �it trong t( lPnh 4 0C trong 2 h 
cho enzym khu!ch tán vào thPch, sau "ó "it vào t( 
Wm (37 0C) "/ enzym hoPt "Ing phân gi*i cT chWt. 
Sau 24 gi�, dùng dung d�ch axit axetic 5% nhuIm b*n 
thPch trong 10 phút, và "Kc k!t qu*. HoPt tính 
xylanase "�'c xác "�nh b`ng kích th�Rc vòng phân 
gi*i (VPG) (D-d, mm), trong "ó, D là kích th�Rc 
vòng phân gi*i, d là kích th�Rc lU "Xc.   

Ph�Tng pháp "�nh tính b`ng cWy chWm trYc ti!p 
trên môi tr��ng cT chWt 

Ch(ng vi khuvn "�'c nuôi kh.i "Ing trên môi 
tr��ng dinh d�wng, sau 24 h nuôi, 10 µl d�ch nuôi 
"�'c nho giKt lên môi tr��ng "da thPch dinh d�wng 
bZ sung 5 g/lit caxein. Sau khi nuôi cWy 48 gi�, quan 
sát và "o vòng trong phân gi*i quanh khuvn lPc. 
���ng kính vòng phân gi*i "�'c tính nh� trên (D-d, 
D là kích th�Rc vòng phân gi*i, d là "��ng kính 
khuvn lPc). 

2.2.2.2.5555. Ph�Tng pháp nghiên c. Ph�Tng pháp nghiên c. Ph�Tng pháp nghiên c. Ph�Tng pháp nghiên c>u *nh h�.ng c(a >u *nh h�.ng c(a >u *nh h�.ng c(a >u *nh h�.ng c(a 
mmmmIt sS y!u tS "!n kh* n�ng sinh proteaza c(a ch(ng It sS y!u tS "!n kh* n�ng sinh proteaza c(a ch(ng It sS y!u tS "!n kh* n�ng sinh proteaza c(a ch(ng It sS y!u tS "!n kh* n�ng sinh proteaza c(a ch(ng 
vi khuvi khuvi khuvi khuvn nghiên c>uvn nghiên c>uvn nghiên c>uvn nghiên c>u    

a. Môi tr��ng thích h'p 
Vi khuvn "�'c nuôi cWy lOc 200 vòng/phút, 37oC 

trong 5 môi tr��ng d�ch th/ kí hi2u là: NB1, NB2, 
NB3, NB4, NB5. Sau 2 ngày thu d�ch và xác "�nh 
hoPt tính enzym. 

b. Nhi2t "I thích h'p 
Các ch(ng nghiên c>u "�'c nuôi cWy trong môi 

tr��ng thích h'p . nhi2t "I 25, 30, 35, 40, 50 và 55oC 
trên máy lOc Zn nhi2t. Sau 2 ngày, thu d�ch, xác "�nh 
hoPt tính proteaza. 

c. pH thích h'p 
Các ch(ng nghiên c>u "�'c nuôi cWy lOc 200 

vòng/phút trên môi tr��ng thích h'p, pH "�'c ch�nh 
. các giá tr�: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sau 2 ngày, thu d�ch, 
xác "�nh hoPt tính proteaza. 

d. �nh h�.ng c(a n%ng "I muSi "!n kh* n�ng 
sinh proteaza 

Các ch(ng nghiên c>u "�'c nuôi cWy trên môi 
tr��ng thích h'p có bZ sung NaCl . các n%ng "I 1, 2, 
3, 5, 7% và nuôi cWy tPi nhi2t "I thích h'p.  

e. Th�i gian nuôi cWy thích h'p 
Ch(ng vi khuvn "�'c nuôi cWy lOc trong môi 

tr��ng, pH, nhi2t "I thích h'p. Thu d�ch nuôi cWy 
sau 12, 24, 36, 48, 60, 72 gi� và xác "�nh hoPt tính 
proteaza. 

2.2.2.2.6666. Gi. Gi. Gi. Gi*i tr*i tr*i tr*i trình tình tình tình tY "oPn ADNr 16SY "oPn ADNr 16SY "oPn ADNr 16SY "oPn ADNr 16S    
Tách ADN vi khuvn  
ADN c(a các ch(ng vi khuvn "�'c tách chi!t 

theo ph�Tng pháp c(a Gabor và cIng sY (2003) vRi 
mIt sS b�Rc c*i bi!n "/ phù h'p vRi "i#u ki2n phòng 
thí nghi2m. 

Ph*n >ng PCR khu!ch "Pi "oPn ADNr 16S 
Ph*n >ng PCR khu!ch "Pi "oPn ADNr 16S "�'c 

ti!n hành trong th/ tích 25 µl ch>a các chWt ph*n >ng 
sau: 1X "2m PCR, 1 U TaKaRa Ex Taq polymerase 
(Katara), 125 µM mUi loPi dNTP, 400 nM m%i 27F (5'-
AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3'), 400 nM m%i 
1525R (5'-AAAGGAGGTGATCCA GCC-3') và 1 µl 
ADN "ã tách chi!t nh� "ã miêu t* . trên (Rooney và 
cIng sY, 2009; Kubo và cIng sY, 2011). 

Gi*i trình tY "oPn ADNr 16S 
S*n phvm PCR tinh sPch "�'c "�a vào các ph*n 

>ng khu!ch "Pi sk dXng kit Bigdye® terminator v3.1 
theo h�Rng dpn c(a nhà s*n xuWt (Applied 
Biosystem). VRi mUi s*n phvm PCR, trình tY "oPn 
ADNr 16S "�'c phân tích vRi 2 m%i riêng bi2t: m%i 
518F (5’-CCAGCAGCCGCGGTAATACG-3’) và m%i 
800R (5’-TACCAGGGTATCTAATCC-3’). Trình tY 
ADN "�'c "Kc trên máy gi*i trình tY 3100 Avant 
Genetic Analyzer sk dXng POP-6 polyme. SOc "% 
trình tY "�'c ki/m tra và ch�nh ska trên ph�n m#m 
Chromas lite 2.1. Trình tY c(a 2 m%i 518F và 800R 
"�'c k!t nSi trên ph�n m#m Clone Manager. M>c "I 
t�Tng "%ng v# trình tY gen mã hóa riboxôm 16S c(a 
ch(ng nghiên c>u so vRi các ch(ng "ã công bS trên 
ngân hàng gen "�'c so sánh sk dXng công cX tra c>u 
BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 
M>c "I t�Tng "%ng cao nhWt v# trình tY "oPn ADNr 
16S c(a ch(ng nghiên c>u so vRi các ch(ng chuvn "ã 
công bS "�'c tra c>u sk dXng công cX Eztaxon phiên 
b*n 2.1. 

2.2.2.2.7777. Cây phát sinh ch. Cây phát sinh ch. Cây phát sinh ch. Cây phát sinh ch(ng loPi(ng loPi(ng loPi(ng loPi 
Sau khi "ã xác "�nh "�'c tên chi c(a các ch(ng 

nghiên c>u, trình tY "oPn ADNr 16S c(a các ch(ng 
chuvn c(a các loài trong chi "�'c t*i v# tM ngân hàng 
gien. K!t h'p vRi các ch(ng "�'c phát hi2n thWy 
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trong nghiên c>u này, trình nucleotit c(a "oPn ADNr 
16S "�'c sOp x!p sk dXng công cX ClustalW. Cây 
phát sinh ch(ng loPi "�'c xây dYng theo ph�Tng 
pháp Neighbor joining sk dXng phép toán Jukes-
Cantor vRi "I lip lPi 1.000 l�n. 

3. K�T QU� VÀ TH�O LU N 
3.1. K3.1. K3.1. K3.1. K!t qu* sàng lKc vi khuvn sinh proteaza!t qu* sàng lKc vi khuvn sinh proteaza!t qu* sàng lKc vi khuvn sinh proteaza!t qu* sàng lKc vi khuvn sinh proteaza    
Trong nIi dung nghiên c>u này, 87 ch(ng vi 

khuvn phân l,p tM các giai "oPn ch�'p mOm khác 
nhau "�'c "i#u tra kh* n�ng sinh enzyme proteaza 
b`ng ph�Tng pháp "�nh tính.  

 
Hình 1. Sàng lHình 1. Sàng lHình 1. Sàng lHình 1. Sàng lKc kh* n�ng sinh proteaza c(a các Kc kh* n�ng sinh proteaza c(a các Kc kh* n�ng sinh proteaza c(a các Kc kh* n�ng sinh proteaza c(a các 

chchchch(ng vi khuvn phân l,p tM ch�'p mOm trên môi (ng vi khuvn phân l,p tM ch�'p mOm trên môi (ng vi khuvn phân l,p tM ch�'p mOm trên môi (ng vi khuvn phân l,p tM ch�'p mOm trên môi 
tr�tr�tr�tr��ng casein�ng casein�ng casein�ng casein    

TM 87 ch(ng nghiên c>u, lYa chKn ra 2 ch(ng vi 
khuvn có hoPt tính proteaza mPnh nhWt và có kh* 
n�ng sinh tr�.ng mPnh trên môi tr��ng có n%ng "I 
muSi cao"/ dùng trong các nghiên c>u ti!p theo 
nh`m xác "�nh *nh h�.ng c(a các y!u tS nuôi cWy 
"!n hoPt tính proteaza. 

3.2. Mô t3.2. Mô t3.2. Mô t3.2. Mô t* ch(ng giSng* ch(ng giSng* ch(ng giSng* ch(ng giSng    
3.2.1. Ch(ng vi khuvn M1 

a) �i#u ki2n nuôi cWy: Môi tr��ng: NA 0,5% NaCl; 
pH: 7,0; nhi2t "I: 35°0C; "i#u ki2n sSng: Hi!u khí 

b) Hình thái 
+ Khuvn lPc: Sau 2 ngày nuôi cWy trên môi tr��ng 

NA 0,5% NaCl, khuvn lPc có hình dPng không xác "�nh, 
d[t, màu trOng "Xc, b# mit không nh¡n và không bóng, 
mép khuvn lPc dPng tua, kích th�Rc 1,5 — 4 mm.  

+ T! bào: Sau 1 ngày nuôi cWy trên môi tr��ng 
NA 0,5% NaCl, t! bào có dPng hình que, t%n tPi "Tn 
lj, kích th�Rc (0,5-0,6) x (2-2,5) µm. 

c) �ic "i/m sinh hóa: Ch(ng M1 có kh* n�ng 
"%ng hóa tSt 17 loPi "��ng là glycerol, D - glucose, D 
- fructose, inositol, D - mannitol, D - sorbitol, N - 
acetylglucosamine, amygdalin, arbutin, esculin, 
salicin, D - cellobiose, D - maltose, sucrose, D - 
trehalose, amidon (tinh bIt), glycogen và 
gentiobiose; L - arabinose, D - ribose, D — xylose và D 
- lactose; lên men 21 loPi "��ng trên tZng sS 49 loPi 
"��ng thk nghi2m "/ tPo thành axit là glycerol, L - 
arabinose, D - ribose, D - xylose, D - glucose, D - 
fructose, inositol, D - mannitol, D - sorbitol, N - 
acetylglucosamine, amygdalin, arbutin, esculin, 
salicin, D - cellobiose, D - maltose, D - lactose, 
sucrose, D - trehalose, D -raffinose, amidon (tinh 
bIt), glycogen và gentiobiose.        

Ch(ng M1 sinh tr�.ng tSt trong gi*i nhi2t "I 
25oC - 50oC vRi kho*ng nhi2t "I tSi �u là 35oC - 45oC; 
pH 5,0 - 9,0 vRi pH tSi �u là 7,0; và n%ng "I NaCl 1,0 - 
12,0%. Trên thanh thk API ZYM, ch(ng M1 có kh* 
n�ng sinh esterase (C 4), esterase lipase (C 8), lipase 
(C 14), acid phosphatase và α - glucosidase.  

  
HìnhHìnhHìnhHình    2. Khu2. Khu2. Khu2. Khuvn lPc và t! bào ch(ng M1. Khuvn lvn lPc và t! bào ch(ng M1. Khuvn lvn lPc và t! bào ch(ng M1. Khuvn lvn lPc và t! bào ch(ng M1. Khuvn lPc chXp sau 48 gi� nuôi cWy, t! bào chXp sau 24 gi� nuôi cWyPc chXp sau 48 gi� nuôi cWy, t! bào chXp sau 24 gi� nuôi cWyPc chXp sau 48 gi� nuôi cWy, t! bào chXp sau 24 gi� nuôi cWyPc chXp sau 48 gi� nuôi cWy, t! bào chXp sau 24 gi� nuôi cWy    

3.2.2. Ch(ng vi khuvn M2 

a) �i#u ki2n nuôi cWy: Môi tr��ng: NA 0,5% NaCl; 
pH: 6,5; nhi2t "I: 35°0C;  "i#u ki2n sSng: Hi!u khí. 

b) Hình thái 

+ Khuvn lPc: Sau 2 ngày nuôi cWy trên môi 
tr��ng NA 0,5% NaCl, khuvn lPc có hình dPng không 
xác "�nh, d[t, màu trOng "Xc, b# mit xù xì, mép 
khuvn lPc xj thùy lRn,  kích th�Rc 1,5 — 2,5 mm. 

+ T! bào: Sau 1 ngày nuôi cWy trên môi tr��ng 
NA 0,5% NaCl, t! bào có dPng hình que, "Tn lj, kích 
th�Rc (0,7-1) x (2-2,8) µm. 

c) �ic "i/m sinh hóa: Ch(ng M2 có kh* n�ng 
"%ng hóa tSt 19 loPi "��ng là glycerol, D - glucose, D - 
fructose, inositol, D - mannitol, D - sorbitol, methyl - 
αD - glucopyranoside, N - acetylglucosamine, 
amygdalin, arbutin, esculin, salicin, D - cellobiose, D - 
maltose, sucrose, D - trehalose, amidon (tinh bIt), 
glycogen và gentiobiose; "%ng hóa y!u L - arabinose, 
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D - ribose, D - xylose, D - lactose và potassium 2 - 
ketogluconate; lên men 24 loPi "��ng trên tZng sS 49 
loPi "��ng thk nghi2m "/ tPo thành axit là glycerol, L - 
arabinose, D - ribose, D - xylose, D - glucose, D - 
fructose, inositol, D - mannitol, D - sorbitol, methyl - 
αD - glucopyranoside, N - acetylglucosamine, 
amygdalin, arbutin, esculin, salicin, D - cellobiose, D - 
maltose, D - lactose, sucrose, D - trehalose, D - 

raffinose, amidon (tinh bIt), glycogen và gentiobiose.        
Ch(ng M2 sinh tr�.ng tSt trong gi*i nhi2t "I 

20oC - 55oC vRi kho*ng nhi2t "I tSi �u là 35oC - 45oC; 
pH 5,0 - 8,0 vRi pH tSi �u là 6,0; và n%ng "I NaCl 1,0 - 
7,0%. Trên thanh thk API ZYM, ch(ng M2 có kh* 
n�ng sinh esterase (C 4), esterase lipase (C 8), lipase 
(C 14), acid phosphatase, naphthol-AS-BI-
phosphohydrolase và α - glucosidase.

  
Hình 3.Hình 3.Hình 3.Hình 3.    KhuKhuKhuKhuvn lPc và t! bào ch(ng M2. Khuvn lPc chXp sau 48 gi� nuôi cWy, t! bào vn lPc và t! bào ch(ng M2. Khuvn lPc chXp sau 48 gi� nuôi cWy, t! bào vn lPc và t! bào ch(ng M2. Khuvn lPc chXp sau 48 gi� nuôi cWy, t! bào vn lPc và t! bào ch(ng M2. Khuvn lPc chXp sau 48 gi� nuôi cWy, t! bào chchchchXp sau 24 gi� nuôi cWyXp sau 24 gi� nuôi cWyXp sau 24 gi� nuôi cWyXp sau 24 gi� nuôi cWy    

 
Hình 4. Cây phát sinh chHình 4. Cây phát sinh chHình 4. Cây phát sinh chHình 4. Cây phát sinh ch(ng loPi c(a ch(ng M1 và M2 và các loài vi khuvn thuIc nhóm (ng loPi c(a ch(ng M1 và M2 và các loài vi khuvn thuIc nhóm (ng loPi c(a ch(ng M1 và M2 và các loài vi khuvn thuIc nhóm (ng loPi c(a ch(ng M1 và M2 và các loài vi khuvn thuIc nhóm BacillusBacillusBacillusBacillus    

amyloliquefaciensamyloliquefaciensamyloliquefaciensamyloliquefaciens xây d xây d xây d xây dYng dYa trên "oPn Yng dYa trên "oPn Yng dYa trên "oPn Yng dYa trên "oPn ggggienienienien    16S ARNr (Roney, 2009; Kubo, 2011)16S ARNr (Roney, 2009; Kubo, 2011)16S ARNr (Roney, 2009; Kubo, 2011)16S ARNr (Roney, 2009; Kubo, 2011)    

B. subtilis subsp. subtilis NRRL NRS-744 

B. subtilis subsp. inaquosorum NRRL B-23052 

B. subtilis subsp. spizizenii NRRL B-23049 

B. tequilensis NRRL B-41771 

B. vallismortis NRRL B-14890 

B. mojavensis NRRL B-14698 

B. atrophaeus NRRL NRS-213 

B. amyloliquefaciens subsp. plantarum NRRL B-23189 

B. amyloliquefaciens subsp. plantarum NRRL B-23190 

B. amyloliquefaciens subsp. plantarum NRRL BD-621 

B. amyloliquefaciens subsp. plantarum FZB42 

B. amyloliquefaciens subsp. plantarum Mito-5-13 

B. amyloliquefaciens subsp. plantarum Mito-7-4 

B. amyloliquefaciens subsp. plantarum Tikusei-14-1 

 M1 
B. amyloliquefaciens subsp. plantarum Hitachioomiya-8-2 

B. amyloliquefaciens subsp. plantarum NRRL BD-557 

B. amyloliquefaciens subsp. plantarum NRRL BD-545 

B. amyloliquefaciens subsp. plantarum NRRL B-41580 

B. amyloliquefaciens subsp. plantarum strain NRRL B-4257 

B. amyloliquefaciens subsp. plantarum NRRL BD-569 

B. amyloliquefaciens subsp. plantarum NRRL BD-568 

B. amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens NRRL BD-601 

 M2 
B. amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens NRRL B-14393 

B. licheniformis DSM 13 

 B. sonorensis NRRL B-23154 

B. pumilus NRRL NRS-272 

B. cereus ATCC 14579 

100 

92 

100 

100 

100 

93 

100 

100 

100 

100 

100 

55 

82 

60 

100 

0.05 



KHOA H�C CÔNG NGH� 

 

N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N - Th¸ng 12/2017 216 

Hai ch(ng vi khuvn M1 và M2 "�'c phân loPi 
dYa trên ph�Tng ph�Tng pháp sinh hKc phân tk. K!t 
qu* "Kc trình tY, phân tích và dYng cây phát sinh 
ch(ng loPi dYa trên trình tY "oPn gien ARNr 16S cho 
thWy ch(ng M1 t�Tng "%ng 99,5% vRi B. 
amyloliquefaciens subsp. plantarum Tikusei-14-1 . 
"oPn gen ARNr 16S; ch(ng M2 t�Tng "%ng 99,8% vRi 
Bacillus amyloliquefaciens Subsp.  

3.3. K3.3. K3.3. K3.3. K!t qu* nghiên c>u *nh h�.ng c(a mIt sS !t qu* nghiên c>u *nh h�.ng c(a mIt sS !t qu* nghiên c>u *nh h�.ng c(a mIt sS !t qu* nghiên c>u *nh h�.ng c(a mIt sS 
yyyy!u tS nuôi cWy "!n sY s*n sinh proteaza c(a vi !u tS nuôi cWy "!n sY s*n sinh proteaza c(a vi !u tS nuôi cWy "!n sY s*n sinh proteaza c(a vi !u tS nuôi cWy "!n sY s*n sinh proteaza c(a vi 
khukhukhukhuvnvnvnvn    

3.3.1. �nh h�.ng c(a môi tr��ng nuôi cWy "!n 
kh* n�ng sinh proteaza c(a các ch(ng nghiên c>u 

Trong nghiên c>u này, chúng tôi áp dXng 
ph�Tng pháp nuôi cWy d�ch th/ sk dXng 5 loPi muôi 
tr��ng (NB1, NB2, NB3, NB4, NB5), ti!n hành nuôi 
cWy . 37 0C, sau 2 ngày d�ch nuôi "�'c thu và xác 
"�nh hoPt tính proteaza b`ng ph�Tng pháp "�nh tính. 

 
Hình 5. Hình 5. Hình 5. Hình 5. �nh h�.ng c(a môi tr��ng nuôi cWy "!n kh* �nh h�.ng c(a môi tr��ng nuôi cWy "!n kh* �nh h�.ng c(a môi tr��ng nuôi cWy "!n kh* �nh h�.ng c(a môi tr��ng nuôi cWy "!n kh* 
n�ng sinh proteaza cn�ng sinh proteaza cn�ng sinh proteaza cn�ng sinh proteaza c(a hai ch(ng vi khuvn M1 và M2(a hai ch(ng vi khuvn M1 và M2(a hai ch(ng vi khuvn M1 và M2(a hai ch(ng vi khuvn M1 và M2    

K!t qu* cho thWy ch(ng vi khuvn M1 cho hoPt 
tính proteaza vRi vòng phân gi*i cao nhWt 27 mm khi 
nuôi cWy trên môi tr��ng NB5, trong khi môi tr��ng 
NB1 thích h'p "Si vRi ch(ng M2. VRi môi tr��ng 
NB3 và NB4, c* hai ch(ng vi khuvn cho hoPt tính 
proteaza kém hTn "áng k/ so vRi các môi tr��ng còn 
lPi. Trong nghiên c>u ti!p theo, môi tr��ng NB1 
"�'c dùng cho ch(ng M2 và NB5 dùng cho ch(ng 
M1. 

3.3.2. �nh h�.ng c(a nhi2t "I nuôi cWy "!n kh* 
n�ng sinh proteaza c(a ch(ng vi khuvn 

 
Hình 6. Hình 6. Hình 6. Hình 6. �nh h�.ng c(a nhi2t "I nuôi cWy "!n kh* �nh h�.ng c(a nhi2t "I nuôi cWy "!n kh* �nh h�.ng c(a nhi2t "I nuôi cWy "!n kh* �nh h�.ng c(a nhi2t "I nuôi cWy "!n kh* 

n�ng sinh proteaza cn�ng sinh proteaza cn�ng sinh proteaza cn�ng sinh proteaza c(a hai ch(ng vi khuvn(a hai ch(ng vi khuvn(a hai ch(ng vi khuvn(a hai ch(ng vi khuvn    

VRi d*i nhi2t "�'c kh*o sát 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55 0C, c* hai ch(ng vi khuvn cho hoPt tính proteaza 
cao . nhi2t "I 35-40 0C vRi hoPt tính vòng phân gi*i 
casein "Pt "�'c l�n l�'t 27,5 và 26,5 mm . 40 0C vRi 
ch(ng M1 và M2. K!t qu* thu "�'c cho thWy ch(ng 
M1 sinh proteaza gi*m "i rõ r2t khi nuôi cWy . nhi2t 
"I 55 0C (D-d = 7 mm); trong khi "ó . nhi2t "I này 
ch(ng M2 cho hoPt tính proteaza t�Tng "Si tSt vRi D-
d=21 mm. Trong nghiên c>u ti!p theo, c* hai ch(ng 
vi khuvn M1 và M2 "�'c nuôi cWy . nhi2t "I 40 0C. 

3.3.3. �nh h�.ng c(a pH "!n sinh tZng h'p 
proteaza c(a hai ch(ng vi khuvn 

 
Hình 7. Hình 7. Hình 7. Hình 7. ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a pH môi tr�a pH môi tr�a pH môi tr�a pH môi tr�����ng "ng "ng "ng "!!!!n khn khn khn kh**** n�ng  n�ng  n�ng  n�ng 

sinh proteaza csinh proteaza csinh proteaza csinh proteaza c((((a hai cha hai cha hai cha hai ch((((ng vi khung vi khung vi khung vi khuvvvvnnnn    
Trong nghiên c>u này, pH c(a môi tr��ng nuôi 

cWy "�'c "i#u ch�nh b`ng dung d�ch NaOH 1M và 
HCl 1M tPo d*i pH 3-pH 9. K!t qu* thu "�'c cho thWy 
ch(ng M1 sinh proteaza tSt nhWt . pH 7, trong khi 
"Si vRi ch(ng M2 là pH 6. � pH 3, d�ch nuôi c(a 
ch(ng M1 hoàn toàn không có hoPt tính phân gi*i 
casein. Trong nghiên c>u ti!p theo, môi tr��ng Nb1 
pH 7 "�'c dùng cho ch(ng M1, môi tr��ng NB5 pH 
6 "�'c dùng cho ch(ng M2. 

3.3.4. �nh h�.ng c(a n%ng "I muSi "!n sinh 
tZng h'p proteaza c(a hai ch(ng vi khuvn 

Môi tr��ng nuôi cWy hai ch(ng M1 và M2 "�'c 
bZ sung muSi NaCl "!n các n%ng "I cuSi cùng là 1%, 
2%, 3%, 5%, 7%. Sau th�i gian nuôi cWy, d�ch lên men 
"�'c thu và xác "�nh kh* n�ng phân gi*i casein. K!t 
qu* thu "�'c cho thWy kh* n�ng sinh proteaza c(a 
hai ch(ng vi khuvn b� *nh h�.ng b.i n%ng "I muSi. 
Tuy nhiên, "ây là các ch(ng phân l,p tM ch�'p mOm, 
có n%ng "I muSi t�Tng "Si cao (trên 5%), nên kh* 
n�ng vRi môi tr��ng bZ sung trên 5% NaCl thì hoPt 
tính proteaza c(a các ch(ng vpn t�Tng "Si tSt (D-
d>20 mm).  

 
Hình 8. Hình 8. Hình 8. Hình 8. ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a na na na n%%%%ng "ng "ng "ng "IIII mu mu mu muSSSSi "i "i "i "!!!!n khn khn khn kh**** n�ng  n�ng  n�ng  n�ng 

sinh proteaza csinh proteaza csinh proteaza csinh proteaza c((((a hai cha hai cha hai cha hai ch((((ng vi khung vi khung vi khung vi khuvvvvnnnn    
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3.3.5. �nh h�.ng c(a th�i gian nuôi cWy "!n kh* 
n�ng sinh proteaza c(a các ch(ng vi khuvn 

Trong kho*ng th�i gian nuôi cWy "�'c kh*o sát 
12 h-72 h, c> 12 gi� lWy mpu 1 l�n, k!t qu* cho thWy 
hoPt tính proteaza c(a ch(ng M1 t�ng d�n và "Pt cao 
nhWt . th�i gian 60 h nuôi cWy vRi giá tr� D-d = 32 mm, 
sau "ó gi*m . th�i gian 72 h. Trong khi "ó, giá tr� 
vòng phân gi*i c(a ch(ng M2 t�ng cao . th�i gian 
nuôi 72 h, D-d = 30 mm. 

 
Hình 9. Hình 9. Hình 9. Hình 9. ����nh h�nh h�nh h�nh h�....ng cng cng cng c((((a tha tha tha th����i gian nuôi ci gian nuôi ci gian nuôi ci gian nuôi cWWWWy "y "y "y "!!!!n hon hon hon hoPPPPt t t t 

tính proteaza ctính proteaza ctính proteaza ctính proteaza c((((a hai cha hai cha hai cha hai ch((((ng vi khung vi khung vi khung vi khuvvvvnnnn    
Nh� v,y, trong nghiên c>u này, chúng tôi "ã 

sàng lKc và lYa chKn ra hai ch(ng vi khuvn M1 và M2 
có hoPt tính proteaza cao và nghiên c>u các *nh 
h�.ng c(a môi tr��ng nuôi cWy "!n kh* n�ng sinh 
proteaza c(a chúng. Ch(ng M1 cho hoPt tính 
proteaza cao nhWt "Pt D-d=32 mm trên môi tr��ng 
NB1, pH 7, nhi2t "I 40 0C, th�i gian nuôi 60 gi�. 
Ch(ng M2 cho hoPt tính proteaza cao nhWt "Pt D-
d=30 mm trên môi tr��ng NB5, nhi2t "I 35 0C, pH6, 
th�i gian nuôi 72 gi�. Kh* n�ng sinh proteaza c(a c* 
hai ch(ng vi khuvn "#u ch�u *nh h�.ng c(a NaCl, 
tuy nhiên "ây là các ch(ng �a min nên m>c "I *nh 
h�.ng c(a NaCl là t�Tng "Si nho. 

Trong nghiên c>u c(a tác gi* Vs Xuân Dsng 
(1997), ch(ng vi khuvn sinh proteaza mPnh Bacillus 
D15 "�'c >ng dXng vào s*n xuWt n�Rc mOm ngOn 
ngày. Khi bZ sung 5% d�ch nuôi cWy vào ch�'p cá sau 
30 ngày thu� phân thì hàm l�'ng nitT toàn ph�n "Pt: 
22,6 g/kg, nitT focmol "Pt: 12,7 g/kg, nitT amin 
"Pt:7.5 g/kg. D�ch lKc tM ch�'p sau 30 ngày "Pt "�'c 
nhang ch� tiêu chuvn c(a ch�'p chín và "Pt "�'c các 
ch� tiêu chWt l�'ng v# c*m quan: màu vàng sáng, mùi 
thTm, v� min, ngKt. Csng trên "Si t�'ng ch(ng vi 
khuvn Bacillus tác gi* Tr�n Th� Xô và cs (2004) "ã 
ti!n hành “Nghiên c>u mIt sS y!u tS *nh h�.ng lên 
kh* n�ng sinh proteaza c(a Bac. Subtilis" k!t qu*cho 
thWy ngu%n cácbon và nitT có tác dXng kích thích cao 
nhWt là tinh bIt hoà tan và cazein. Thành ph�n nuôi 
cWy ch(ng Bac. Subtilis . quy mô phòng thí nghi2m 
bao g%m : pepton 1%, cao th�t 0,3%, muSi 0,5%, tinh 
bIt hoà tan 1,75%, cao nWm 0,1%. pH ban "�u b`ng 6,5 

và nhi2t "I nuôi cWy thích h'p >ng vRi môi tr��ng tSi 
�u "/ Bac. Sutillic sinh proteaza mPnh nhWt là 35oC. 

4. K�T LU N 
Có8% ch(ng có kh* n�ng sinh proteaza cao (D-

d> 25 mm); 34% ch(ng có kh* n�ng sinh proteaza . 
m>c trung bình (10<D-d<25 mm); 50% ch(ng sinh 
proteaza y!u (D-d<10 mm); 8% ch(ng không có th/ 
hi2n hoPt tính proteaza. 

Ch(ng M1  t�Tng "%ng 99,5% vRi B. 
amyloliquefaciens subsp. plantarum Tikusei-14-1 . 
"oPn gen ARNr 16S; ch(ng M2 t�Tng "%ng 99,8% vRi 
Bacillus amyloliquefaciens subsp. amyloliquefaciens 
NRRL B-14393 . "oPn gen ARNr 16S. 

 Ch(ng M1 cho hoPt tính proteaza cao nhWt "Pt 
D-d=32 mm trên môi tr��ng NB1, pH 7, nhi2t "I 
400C, th�i gian nuôi 60 gi�; Ch(ng M2 cho hoPt tính 
proteaza cao nhWt "Pt D-d=30 mm trên môi tr��ng 
NB5, nhi2t "I 35 0C, pH6, th�i gian nuôi 72 gi�. Kh* 
n�ng sinh proteaza c(a c* hai ch(ng vi khuvn "#u 
ch�u *nh h�.ng c(a NaCl. 
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SummarySummarySummarySummary    
87 strain bacteria isolated from different phases of fish sauce were tested for their ability of produce protease 
enzyme by qualitative method. There are 2 strains named M1 and M2 were chosen for the further studies 
based on their metabolism of casein (D-d> 25 mm)and good growth in high concentration of NaCl. A 
phylogenetic tree constructed using sequence of gene 16S rRNA identified strain M1 as B. amyloliquefaciens 
subsp. Plantarum; M2 as. Bacillus amyloliquefaciens subsp. Amyloliquefaciens. 
Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Protease, microorganisms, fish-sauce, Cat Hai, bacteria. 
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