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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Cỏ thủy sinh sống chìm là các thực vật có hoa sống ngập chìm hoàn toàn 

trong nước, chúng bao gồm cả các loài cỏ nước ngọt và cỏ biển [87]. Nhóm cỏ 

nước ngọt khá đa dạng với khoảng 500 loài thuộc 50 chi, trong khi nhóm cỏ 

biển có số loài ít hơn với 72 loài thuộc 13 chi, 6 họ, tất cả đều thuộc lớp một lá 

mầm [122]. Cỏ thủy sinh sống chìm là thành phần chủ đạo, có vai trò quan 

trọng đối với đa dạng sinh học và tính bền vững của các hệ sinh thái ven bờ và 

đại dương. Các thảm cỏ thủy sinh sống chìm cung cấp nguồn thức ăn, nơi trú 

ẩn, bãi đẻ và ương nuôi của các loài động vật dưới nước [21], [23]. Thân, cành, 

lá của cỏ thủy sinh sống chìm giúp làm giảm tốc độ dòng chảy do đó xúc tiến 

quá trình lắng đọng trầm tích, góp phần ổn định và chống xói mòn nền đáy 

[70], [123], [136]. Các thảm cỏ thủy sinh sống chìm là kho dự trữ carbon 

khổng lồ, nghiên cứu ghi nhận rằng khả năng dự trữ carbon của hệ sinh thái cỏ 

thủy sinh sống chìm gấp 35 lần so với hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới [52]. 

Cỏ thủy sinh sống chìm nói chung và cỏ biển nói riêng chúng rất dễ bị 

ảnh hưởng dưới sự tác động của yếu tố tự nhiên và con người. Có nhiều yếu tố 

ảnh hưởng đến sinh khối, diện tích phân bố và thành phần loài của cỏ thủy sinh 

sống chìm bao gồm: sự xáo trộn vật lí, động vật ăn cỏ, sự phú dưỡng, lũ lụt và 

sự bồi tụ phù sa [108]. Với môi trường phân bố ở các vùng triều ven biển có 

mực nước nông (như cửa sông, rừng ngập mặn và đầm phá) thường xuyên chịu 

sự tác động mạnh mẽ bởi các hoạt động phát triển kinh tế của con người, vì vậy 

các thảm cỏ thủy sinh sống chìm đang bị thu hẹp diện tích phân bố, suy giảm 

đa dạng thành phần loài. Nhiều loài cỏ thủy sinh sống chìm đã bị tuyệt chủng 

hay đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu [137], đặc biệt 

là nhóm cỏ biển. Theo ghi nhận của Short và cs. [122] có gần 14  các loài cỏ 

biển đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Vì vậy, những hoạt động nghiên 
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cứu góp phần quản lý, bảo vệ nhằm giảm thiểu sự thu hẹp diện tích bao phủ và 

độ phong phú của các thảm cỏ thủy sinh sống chìm trên toàn thế giới là thực sự 

cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

Halophila beccarii Aschers. là một loài cỏ biển thuộc chi Halophila, loài 

phân bố phổ biến ở vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương [118]. Các quần thể loài H. 

beccarii thường sinh trưởng trên nền đáy bùn phù sa trộn lẫn cát và sét ở các 

vùng triều ven biển được che chắn như cửa sông, đầm phá và rừng ngập mặn 

[86], [99]. Khác với H. beccarii, Najas indica (Willd.) Cham. là một loài cỏ 

thủy sinh sống chìm thuộc nhóm nước ngọt [117], loài thường gặp ở sông, hồ, 

ruộng lúa [5], các môi trường nước lợ như cửa sông, đầm phá hay các ao nuôi 

thủy sản ven biển [4], [8]. Hiện nay, diện tích bao phủ của loài H. beccarii 

đang bị thu hẹp ở mức báo động trên phạm vi toàn cầu, loài đã được liệt kê vào 

danh sách đỏ thuộc nhóm các loài dễ bị tổn thương và bị đe dọa (theo Tổ chức 

Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế - IUCN) [122]. 

Ở nước ta, hai loài H. beccarii và N. indica có mặt ở ven bờ biển, cửa 

sông và đầm phá, đặc biệt chúng phân bố phổ biến ở hệ đầm phá Tam Giang – 

Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đầm Cầu Hai là khu sinh cư quan trọng cho 

nhiều loài động vật thủy sản có giá trị kinh tế, là một trong những khu vực bảo 

tồn thiên nhiên đất ngập nước của hệ phá Tam Giang – Cầu Hai. Đầm có đa 

dạng sinh học cao với 9 loài cỏ thủy sinh sống chìm đã được công bố [4], trong 

đó, H. beccarii và N. indica hiện diện phổ biến nhất trong đầm [103]. Các thảm 

cỏ của hai loài H. beccarii và N. indica có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự 

bền vững sinh thái và đa dạng sinh học của hệ sinh thái đầm Cầu Hai cũng như 

hệ sinh thái toàn hệ phá Tam Giang – Cầu Hai. Vì vậy, những thông tin về 

phân bố, sinh sản và sinh thái học là cần thiết trong định hướng chiến lược 

quản lý, bảo vệ, phục hồi và phát triển các thảm cỏ thủy sinh sống chìm. Phan 

Thị Thúy Hằng [103] bước đầu đã ghi nhận độ mặn môi trường nước là yếu tố 

đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến phân bố của các loài cỏ thủy sinh sống 
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chìm ở đầm Cầu Hai. Mặc dù vậy, cho đến nay chưa có nghiên cứu nào chuyên 

sâu cho hai loài H. beccarii và N. indica về đặc điểm phân bố, sinh sản cũng 

như kiểm tra sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên phân bố và sinh sản 

của hai loài ở điều kiện môi trường đầm phá. Sự ảnh hưởng của độ mặn môi 

trường nước đến sinh trưởng và độ mặn thích hợp cho sự sinh trưởng của cả hai 

loài trong điều kiện nuôi trồng cũng chưa được xác định. Từ những lí do trên, 

để góp phần bổ sung những thông tin khoa học nhằm hỗ trợ cho công tác bảo 

vệ, bảo tồn các loài cỏ thủy sinh sống chìm nói riêng và đa dạng sinh học vùng 

đầm phá ven biển nói chung, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu của luận án là: 

“Nghiên cứu sự phân bố của cỏ thủy sinh Halophila beccarii Aschers. và 

Najas indica (Willd.) Cham. ở đầm Cầu Hai thuộc phá Tam Giang – Cầu 

Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế và khả năng sinh trưởng, phát triển của chúng 

ở các độ mặn khác nhau”. Các kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung những 

thông tin về đặc điểm hình thái, phân bố và sinh sản của hai loài cỏ thủy sinh 

sống chìm H. beccarii và N. indica; là cơ sở khoa học cho công tác bảo vệ và 

phát triển các thảm cỏ thủy sinh sống chìm ở môi trường đầm phá, đặc biệt loài 

H. beccarii đang bị đe dọa tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu đặc điểm phân bố cùa hai loài 

cỏ thủy sinh sống chìm H. beccarii và N. indica ở đầm Cầu Hai và sự ảnh 

hưởng của độ mặn lên sự sinh trưởng của hai loài này ở điều kiện nuôi trồng.  

Để thực hiện mục tiêu chung trên đây, đề tài bao gồm các mục tiêu 

nghiên cứu cụ thể: 

- Mô tả đặc điểm hình thái của hai loài H. beccarii và N. indica ở đầm 

Cầu Hai. 

- Xây dựng được bản đồ phân bố của hai loài H. beccarii và N. indica ở 

đầm Cầu Hai. 

- Xác định được yếu tố môi trường ảnh hưởng đến phân bố của hai loài 

H. beccarii và N. indica ở đầm Cầu Hai. 



 4 

- Đánh giá được đặc điểm sinh sản hữu tính của hai loài H. beccarii và 

N. indica ở đầm Cầu Hai. 

- Xác định được yếu tố môi trường ảnh hưởng lên sinh sản hữu tính của 

hai loài H. beccarii và N. indica ở đầm Cầu Hai. 

- Đánh giá được mức độ ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng của hai 

loài H. beccarii và N. indica trong điều kiện nuôi trồng. 

3. Nội dung nghiên cứu 

- Xác định một số đặc điểm môi trường nước và môi trường trầm tích của 

đầm Cầu Hai (nhiệt độ, độ mặn, độ sâu, độ đục, pH và nồng độ N-NO3
-
, P-PO4

3-
 

trong môi trường nước và nồng độ N-NO3
-
, P-PO4

3-
 môi trường trầm tích). 

- Nghiên cứu đặc điểm hình thái của hai loài H. beccarii, N. indica; xác 

định đặc điểm phân bố trên cơ sở đánh giá độ phủ, mật độ thân đứng và sinh 

khối đi đến xây dựng bản đồ phân bố sản của H. beccarii, N. indica; xác định 

đặc điểm sinh sản của H. beccarii, N. indica ở điều kiện tự nhiên đầm Cầu Hai. 

- Kiểm tra mối quan hệ giữa sự phân bố của hai loài H. beccarii, N. 

indica với một số yếu tố của môi trường nước, môi trường trầm tích và yếu tố 

khí hậu (nhiệt độ không khí, lượng mưa và số giờ nắng). 

- Đánh giá sự ảnh hưởng của độ mặn đối với hai loài H. beccarii, N. 

indica thông qua sự nảy mầm cây con và khả năng sinh trưởng của hai loài 

trong điều kiện nuôi trồng. 

4. Ý nghĩa của luận án 

4.1. Ý nghĩa khoa học 

Cung cấp thông tin khoa học về hình thái, phân bố, sinh sản của H. 

beccarii, N. indica ở đầm Cầu Hai; cung cấp bản đồ phân bố của H. beccarii 

và N. indica ở đầm Cầu Hai trong thời gian nghiên cứu và mối liên hệ giữa sự 

phân bố của hai loài với một số yếu tố môi trường của thủy vực. Xác định 

được độ muối thích hợp cho sự sinh trưởng của H. beccarii và N. indica trong 

điều kiện nuôi trồng. 
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4.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Thông tin về đặc điểm hình thái, sinh sản, phân bố của H. beccarii và N. 

indica và sự ảnh hưởng của độ mặn môi trường nước lên sinh trưởng của hai 

loài góp phần làm sáng tỏ sự hình thành, phát triển các thảm cỏ của hai loài này 

ở đầm Cầu Hai theo không gian và mùa vụ. Các kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở 

khao học quan trọng cho công tác bảo vệ, phục hồi và phát triển các thảm cỏ 

thủy sinh sống chìm ở đầm Cầu Hai nói riêng và những thủy vực có điều kiện 

sinh thái tương tự ở ven biển Việt Nam nói chung. 

5. Những đóng góp mới của luận án 

- Mô tả được đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh sản và xây dựng được 

bản đồ phân bố của hai loài cỏ thủy sinh sống chìm H. beccarii và N. indica ở 

đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Xác định được mùa vụ sinh trưởng, sinh sản của loài H. beccarii và N. 

indica và một số các yếu tố môi trường ảnh hưởng lên sinh trưởng và sinh sản 

của hai loài H. beccarii và N. indica ở đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Kiểm tra được mức độ ảnh hưởng của độ mặn và xác định được độ mặn 

thích hợp cho sự sinh trưởng của hai loài H. beccarii và N. indica trong điều 

kiện nuôi trồng. 

6. Cấu trúc của luận án 

Cấu trúc luận án có 174 trang và bao gồm các phần chính sau: 

- Phần Mở đầu gồm 5 trang. 

- Chương 1. Tổng quan nghiên cứu gồm 24 trang. 

- Chương 2. Đối tượng, vật liệu và phương pháp nghiên cứu gồm 15 trang 

- Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận gồm 69 trang. 

- Kết luận và kiến nghị gồm 3 trang. 

- Phần danh mục các công trình khoa học liên quan đã công bố gồm 05 

công trình. 

- Tài liệu tham khảo gồm 147 tài liệu, trong đó có 15 tài liệu tiếng Việt 

và 132 tài liệu Tiếng Anh. Luận án có 09 bảng và 42 hình. 

- Phần phụ lục gồm 29 trang.  



 6 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

 

1.1. CỎ THỦY SINH SỐNG CHÌM 

1.1.1. Khái quát về cỏ thủy sinh sống chìm 

Cỏ thủy sinh sống chìm (CTSSC) bao gồm các thực vật có mạch, sống 

ngập chìm hoàn toàn trong nước, tuy nhiên, thuật ngữ “cỏ thủy sinh sống 

chìm” thường đề cập đến các loài thực vật hạt kín thuộc nhóm nước ngọt và 

các loài cỏ biển [87]. CTSSC là thành phần quan trọng đối với các hệ sinh 

thái ven bờ. Năng suất sơ cấp của CTSSC là nguồn thức ăn; thân, cành, lá là 

nơi trú ẩn, là bãi đẻ của quần xã nhiều loài động vật. Vì vậy, CTSSC có vai 

trò sinh thái quan trọng quyết định đến độ phong phú và đa dạng sinh học của 

các hệ sinh thái dưới nước. Tất cả các loài CTSSC đều thuộc lớp một lá mầm, 

gồm nhóm nước ngọt và nhóm cỏ biển. Nhóm nước ngọt có khoảng 700 loài 

[115], trong khi nhóm cỏ biển chỉ có 72 loài thuộc 13 chi, 6 họ [122]. Trong 6 

họ cỏ biển, hiện nay, ngoài 4 họ được chấp nhận rộng rãi bao gồm 

Cymodoceaceae, Zosteraceae, Hydrocharitaceae, Posidoniaceae thì 2 họ còn 

lại là Zannichelliaceae và Ruppiaceae vẫn chưa được chấp nhận phổ biến vì 

chúng chỉ là nhóm sinh thái [24]. CTSSC là các thực vật thân thảo, sống ở môi 

trường nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Cấu trúc cơ thể của CTSSC bao gồm 

hai phần: phần trên mặt đất gồm thân đứng, lá, hoa và quả; phần dưới mặt đất 

gồm rễ và thân rễ (Hình 1.1) [72], [73]. Thân rễ của CTSSC phân nhánh tạo 

thành mạng lưới được che lấp bởi lớp trầm tích bề mặt. Hầu hết CTSSC đều có 

thân rễ mềm, tuy nhiên, một vài loài có thân rễ cứng và gần như hóa gỗ ví dụ ở 

loài Enhalus acoroides (Linnaeus f.) Royle và Posidonia oceanica (Linnaeus) 

Delile Thân rễ thường phân lóng, chiều dài lóng và đường kính thân rễ không 

giống nhau ở các loài, thậm chí trong cùng một loài khi chúng sinh trưởng ở các 

môi trường khác nhau [50], [73]. Thân đứng được hình thành tại mắt lóng của 

thân rễ, thân đứng hiện diện ở tất cả các chi của họ Cymodoceaceae, Zosteraceae 
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và một vài loài của chi Heterozostera, Thalassia và Halophila trong họ 

Hydrocharitaceae. Lá của CTSSC thường nằm phía trên mặt đất như một số 

loài của Enhalus, Halophila, Posidonia, hay trên đỉnh của thân đứng như các 

loài của họ Cymodoceaceae. Thân đứng mỗi loài thường có một số lượng lá 

đặc trưng. Cấu trúc của lá gồm bẹ lá (leaf sheath), cuống lá (petiole) và phiến 

lá (leaf blade). Bẹ lá được phân biệt với phiến lá và ôm lấy chồi non khi mới 

hình thành, bẹ lá thường bị trầm tích bao phủ [73]. Phần lớn các loài CTSSC 

lá không có cuống lá như loài Halodule uninervis (Forssk.) Asch., Zostera 

marina Linnaeus. Các loài thuộc chi Halophila như H. beccarii, Halophila 

ovalis (R. Brown) Hooker f. lá có cuống lá dài. Phiến lá có hình dải dài, tuy 

nhiên, lá của một số loài của chi Halophila có phiến lá tròn hoặc hình bầu 

dục. Khác với các thực vật một lá mầm trên cạn, CTSSC có phiến lá đơn 

nguyên, các lông đơn bào xuất hiện trên bề mặt của tế bào biểu bì như loài 

Halophila decipiens Ostenfeld, Halophila stipulacea (Forsskal) Ascherson, 

Halophila capricorni Larkum. Phiến lá có gân song song, chiều dài của phiến 

lá khoảng 1 cm ở một số loài của chi Halophila. Phiến lá rất dài (> 1 m) và 

rộng được ghi nhận ở loài Zostera asiatica Miki và E. acoroides [50]. Lá của 

CTSSC không có khí khổng, bề mặt lá được bao phủ một lớp tế bào biểu bì 

cho phép trao đổi khí và nước. Hầu hết các loài cỏ biển là dạng sống lâu năm, 

một số loài như Z. marina, H. decipiens và Halophila tricostata M. Greenway 

được ghi nhận là dạng sống hàng năm. Các quần thể sống lâu năm thể hiện rõ 

nét vai trò của cả hai hình thức sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính trong quá 

trình duy trì và phục hồi quần thể; trong khi dạng sống hàng năm, sinh sản 

hữu tính đóng vai trò chủ yếu [73]. Sinh sản hữu tính thông qua hình thành 

một lượng lớn hoa, quả, hạt. Quá trình thụ phấn và thụ tinh diễn ra hoàn toàn 

trong môi trường nước do đó hiệu suất của các quá trình này thấp hơn so với 

thực vật trên cạn. CTSSC sinh sản vô tính thông qua sự sinh trưởng sinh 

dưỡng của hệ thống thân rễ. Sở hữu cả hai hình thức sinh sản như là chiến 
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lược giúp CTSSC thích nghi với điều kiện môi trường thường xuyên biến 

động. Mặt khác, sinh sản vô tính giúp quần thể CTSSC tăng độ phong phú và 

mở rộng phân bố theo phương ngang; trong khi sinh sản hữu tính giúp chúng 

tái thiết lập quần thể mới [34], [73]. Phần lớn các loài CTSSC có hoa đơn tính 

khác gốc (dioecious), số còn lại là đơn tính cùng gốc (monoecious). Ví dụ ở 

loài H. decipiens có hoa đực và hoa cái cùng nằm trên một thân đứng [74]; 

trong khi loài H. beccarii [99], [143] và H. capricorni có hoa đực và hoa cái 

nằm ở các thân đứng riêng biệt [76]. Hoa của CTSSC thường có cấu trúc đơn 

giản, phần lớn các CTSSC có hoa đơn, một số loài hình thành cụm hoa  như 

một số loài thuộc các chi: Zostera, Posidonia, Syringodium [50]. Hạt phấn 

thường có dạng thuôn dài hình sợi, là hình dạng cho thuận lợi cho sự lưu 

chuyển trong nước dưới tác động của dòng chảy. Hạt phấn của chi Halophila 

và chi Thalassia có hình cầu, các hạt phấn thường liên kết với nhau thành các 

chuỗi dài để tạo hiệu ứng tương tự như hạt phấn hình sợi. Hạt của CTSSC có 

kích thước đa dạng ở các loài, kích thước hạt từ 0,3 – 0,5 mm ở chi Halophila 

đến 1 - 2 cm ở chi Posidonia và chi Enhalus. Số lượng hạt trong mỗi quả dao 

động từ 1 hạt (H. uninervis) đến 25 hạt (H. ovalis) [83]. 

Lacap và cs. [96] ghi nhận quả ở một số loài của Thalasia và Enhalus có 

thể phát tán đi một khoảng cách xa (300 - 400 km) dưới tác động hỗ trợ của 

bão. Ngược lại, một số loài thích nghi theo hướng tái lập quần thể tại chỗ thì 

quả không có cấu trúc nổi, ví dụ các loài của chi Halophila. Một số chi như 

Posidonia, Thalassia và Amphibolis có hạt nảy mầm ngay trong quả, do đó 

hạt không có thời kỳ ngủ. Một số chi CTSSC hạt của chúng trải qua thời kỳ 

ngủ có thể vài tuần đến vài tháng hoặc thậm chí vài năm, do đó hạt tích trữ 

trong trầm tích tạo nên ngân hàng hạt (seed bank). McMillan [96] ghi nhận 

trong điều kiện thí nghiệm, thời gian tồn tại của hạt có thể kéo dài trên một 

năm, ví dụ như hạt của Syringodium filiforme Kutz là 49 tháng, H. uninervis 

là 41 tháng, Halophila engelmannii Aschers. là 24 tháng và Halodule wrightii 
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Asch. là 46 tháng. Mật độ hạt trong trầm tích khác nhau ở các loài. Thậm chí, 

trong cùng một loài khi phân bố ở các khu vực khác nhau số lượng hạt trong 

trầm tích cũng không giống nhau. Ví dụ trường hợp loài H. decipiens ở Toro, 

Panama có mật độ hạt là 13.500 hạt m⁻², nhưng ở bờ biển phía Tây Australia 

mật độ hạt của loài này đạt đến 176.880 hạt m⁻² [96]. Sau thời kỳ ngủ, hạt nảy 

mầm hình thành cây con (seedling), cây con phát triển tái lập quần thể mới 

[16]. Nhiều nghiên cứu cho thấy mặc dù CTSSC tạo ra một số lượng hạt lớn 

nhưng số lượng cây con được hình thành rất thấp [96]. 

 

Hình 1.1. Hình thái chung của CTSSC [83] 

1.1.2. Lược sử nghiên cứu về cỏ thủy sinh sống chìm 

1.1.2.1. Trên thế giới 

Các thảm CTSSC là thành phần quan trọng nhất đối với các hệ sinh thái 

ven bờ và đại dương. Nhận thức được những giá trị to lớn về sinh thái và dịch 

vụ mà CTSSC mang lại, các nhà khoa học trên thế giới đã quan tâm nghiên 

cứu CTSSC từ rất sớm. Từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XIX, các nghiên 

cứu chủ yếu tập trung vào loài Zostera oceanica Linnaeus. Từ năm 1933-
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1950, hầu hết các loài CTSSC đều được nghiên cứu trong mối liên quan với 

thực vật phụ sinh (epiphytoti). Năm 1933, một loại dịch bệnh mang tên 

“wasting disease” đã làm biến mất 90% diện tích cỏ lươn ở Bắc Đại Tây 

Dương và gần 100% diện tích cỏ lươn bị phá hủy ở bờ biển Hoa Kỳ [29], 

[35], [130]. 

Giai đoạn 1950 - 1970, các nghiên cứu về CTSSC được thực hiện trên 

quy mô hệ sinh thái. Các nghiên cứu chủ yếu tập trung phân loại thành phần 

loài, phân bố, sinh thái. Càng về sau các nghiên cứu có xu hướng chuyển từ 

nghiên cứu định tính sang nghiên cứu định lượng [40]. Đáng chú ý là Wood 

và cs. [140] đã nêu ra 6 chức năng sinh thái quan trọng của các thảm CTSSC 

bao gồm: (1) Ổn định nền đáy và chống xói mòn; (2) ngăn cản dòng chảy và 

giảm tác động của sóng; (3) là nơi trú ẩn cho nhiều loài động vật có giá trị 

thương mại và giả trí; (4) cung cấp nguồn thức ăn cho các loài động vật; (5) 

CTSSC có mức sinh trưởng và năng suất sơ cấp cao (một số loài có tốc độ 

sinh trưởng từ 5 – 10 mm/ngày; (6) thảm cỏ xúc tiến quá trình lắng đọng trầm 

tích và là thành phần quan trọng của chu trình dinh dưỡng vật chất của hệ sinh 

thái. Năm 1973, CTSSC đã được nghiên cứu trên nhiều quốc gia, đặc biệt là 

Nhật Bản, Úc, Pháp, Hà Lan, Ấn Độ, Canada, Papua New Guinea, và 

Philippines. Đến năm 1978, toàn thế giới đã có tới 1400 công trình nghiên 

cứu [144]. Cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, việc nghiên cứu CTSSC được 

các nhà khoa học tập trung chủ yếu vào sự phân bố, sự ảnh hưởng của các yếu 

tố tự nhiên và con người lên phân bố của CTSSC [34], [104], [124]. 

Từ thế kỷ XX đến nay, do nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về những giá 

trị to lớn của CTSSC, các nghiên cứu được thực hiện một cách tổng thể và 

toàn diện hơn. Mặt khác, sự biến mất và thu hẹp diện tích bao phủ của các 

loài CTSSC trên phạm vi toàn cầu được gây ra bởi các hoạt động của con 

người như cải tạo đất, nuôi trồng thủy sản và hiện tượng phú dưỡng cũng như 

những tác động của biến đổi khí hậu [112], [121] Một số nghiên cứu cho thấy, 
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phân bố của CTSSC đang bị suy giảm nhanh chóng [71], [112]. Nghiên cứu 

gần đây nhất ghi nhận, diện tích bao phủ của CTSSC thuộc nhóm cỏ biển trên 

toàn thế giới chỉ còn khoảng 266.562 km², trong đó quốc gia có diện tích bao 

phủ cỏ biển lớn nhất là Australia (83.013 km²) chiếm 31% diện tích các thảm 

cỏ biển trên toàn cầu [84]. Vì vậy, những thập niên gần đây, nghiên cứu 

CTSSC không chỉ dừng lại ở mô tả định loại, phân loại thành phần loài như 

trước đây, CTSSC được đi sâu nghiên cứu về biến động phân bố [48], [141], 

vai trò của sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính đối với sự duy trì và phục hồi 

quần thể [62], sự hình thành hoa, quả [27], [28] và mật độ hạt trong trầm tích 

[49], [58]. Cơ chế duy trì, phục hồi quần thể và khả năng chống chịu của 

CTSSC trước những biến động của điều kiện môi trường sống được các nhà 

nghiên cứu quan tâm nhất hiện nay. Ứng dụng sinh học phân tử trong phân 

tích đa dạng di truyền quần thể góp phần đánh giá mức độ đóng góp của sinh 

sản hữu tính hay sinh sản vô tính đối với sự duy trì sự tồn tại quần thể của các 

loài CTSSC. Không chỉ nghiên cứu ngoài môi trường tự nhiên, CTSSC còn 

được kiểm tra sự ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sinh trưởng 

[43], khả năng nảy mầm của hạt [45] trong điều kiện nuôi trồng. Trong đó, 

yếu tố độ mặn, nhiệt độ môi trường nước được quan tâm nghiên cứu ở nhiều 

loài CTSSC [26], [36], [45]. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu chỉ cung cấp 

thông tin phân bố, sinh thái của CTSSC ngoài tự nhiên; hay mức độ ảnh 

hưởng của một số yếu tố (nhiệt độ, độ mặn) lên sinh trưởng của CTSSC trong 

điều kiện thí nghiệm. Các nghiên cứu chưa có sự kết hợp nghiên cứu đồng bộ 

giữa việc khảo sát các đặc điểm phân bố, sinh sản của CTSSC ở điều kiện tự 

nhiên; dựa trên mối quan hệ giữa phân bố và sinh sản với các yếu tố môi 

trường để kiểm tra mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó lên sinh trưởng, nảy 

mầm và sự phát triển của cây con trong điều kiện thí nghiệm. Kết quả kiểm 

tra trong điều kiện thí nghiệm cung cấp những thông tin giúp lý giải hiện 
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tượng biến động phân bố, sinh sản của các quần thể của các loài CTSSC 

ngoài môi trường tự nhiên. 

1.1.2.2. Ở Việt Nam 

Ở nước ta, nghiên cứu về CTSSC được thực hiện khá sớm, tuy nhiên 

thời kỳ trước năm 1958 chủ yếu do người nước ngoài thực hiện. Năm 1885, 

Balansa ghi nhận loài H. ovalis và H. beccarii ở sông Ruột Lợn (Hưng Yên) 

và loài Zostera japonica Ascherson & Graebner ở vùng triều vịnh Bái Tử 

Long (Quảng Ninh) [12]. Đến năm 1988, Kalugina-Gutik và cs. công bố thêm 

4 loài E. acoroides, Cymodocea rotundata Asch. & Schweinf., H. uninervis 

và Halophila ovata Gaudichaud ở Vịnh Nha Trang. Năm 1939, Tsang đã phát 

hiện loài Z. japonica ở vịnh Hà Cối và vịnh Bái Tử Long. Năm 1949, Deroux 

đã phát hiện 3 loài Halodule pinifolia (Miki) Hartog, Thalassia hemprichii 

(Ehrenberg) Ascherson và H. ovalis ở ven bờ biển Nha Trang. Năm 1954, 

Dawson, trong ấn phẩm “Marine plants in the Vicinity ở Nha Trang, 

Vietnam” đã thống kê 4 loài gồm H. uninervis, T. hemprichii, H. ovalis và H. 

beccarii. Năm 1957, Feldmann tìm thấy 2 loài Z. japonica và H. ovalis ở Bình 

Tân – Nha Trang [12]. Nhìn chung, giai đoạn từ 1960- 1995 hầu hết các 

nghiên cứu đều chỉ mới dừng lại ở mức độ mô tả và phân loại thành phần loài 

thông qua sự kết hợp thu mẫu trong khi thực hiện các đề tài khác. Điển hình là 

trong ấn phẩm “Cây cỏ Việt Nam”, Phạm Hoàng Hộ đã liệt kê 14 loài cỏ biển 

gồm: H. beccarii, Halophila minor (Zollinger) Hartog, H. ovalis, H. 

decipiens, Halophila spinulosa (R. Brown) Ascherson, T. hemprichii, E. 

acoroides, Cydomocea isoetifolia Asch., C. rotundata, Cymodocea serrulata 

(R. Brown) Ascherson & Magnus, Halodule tridentate (Steinh.) Endl., H. 

pinifolia, Diplanthera uninervis F.N.Williams Forssk., Ruppia maritima 

Linnaeus; và 28 loài cỏ nước ngọt, trong đó có các loài thuộc chi Najas như: 

N. indica, Najas marina L., Najas garaminea Delile, Najas minor All. [5]. Từ 

năm 1996 đến 2000 bắt đầu có một số dự án nghiên cứu độc lập về CTSSC. 
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Bên cạnh phân loại thành phần loài, các nghiên cứu đã quan tâm đến đặc điểm 

phân bố, giá trị sinh thái và giá trị kinh tế mà CTSSC mang lại nhằm đưa ra 

các giải pháp để bảo vệ và phục hồi các thảm CTSSC. Một số dự án tiêu biểu 

như: “Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ phục hồi các hệ sinh thái san hô, cỏ 

biển và khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh” của Viện hải Dương học 

Nha Trang; “Ngăn ngừa xu hướng suy thoái môi trường biển Đông và vịnh 

Thái Lan”, “Đánh giá nguồn lợi cỏ biển miền Trung và Tây Nam Bộ, đề xuất 

giải pháp hợp lí sử dụng nguồn lợi”, “Đánh giá mức độ suy thoái các hệ sinh 

thái ven bờ biển Việt Nam và đề xuất các giải pháp quản lí bền vững” của 

Viện Tài nguyên và Môi trường biển. Bên cạnh các dự án đã có một số đề tài 

của các nhóm tác giả nghiên cứu độc lập CTSSC. Sự phân bố cũng như mối 

tương quan giữa các yếu tố môi trường và biến động phân bố của CTSSC 

[55], [103] đã được các nhà nghiên cứu trong nước quan tâm. 

Trên xu hướng chung của sự suy giảm và biến mất của các loài CTSSC 

trên thế giới, ở nước ta CTSSC cũng đang bị suy giảm nghiêm trọng cả về độ 

đa dạng và diện tích bao phủ. Thông qua ứng dụng công nghệ viễn thám vệ 

tinh GIS, diện tích phân bố CTSSC ở nước ta được xác định khoảng 17.000 

ha [133], trong đó diện tích bao phủ CTSSC ở khu vực miền Nam là 10.832,1 

ha [93].  Ngoài ra, sinh học phân tử cũng được một số nhà nghiên cứu ứng 

dụng trong đánh giá đa dạng di truyền của các quần thể CTSSC. Tiêu biểu 

như Nguyễn Xuân Vỵ [134] và Phan Thị Thúy Hằng [102] đã ứng dụng công 

nghệ gen trong phân tích, đánh giá đa dạng di truyền, sự thay đổi hình thái 

của các quần thể các loài thuộc chi Halophila, trong đó có loài H. beccarii là 

loài đang bị đe dọa tuyệt chủng trên thế giới. Đây là một hướng nghiên cứu 

mới và có nhiều triển vọng, thông qua việc đánh giá mức độ đa dạng di truyền 

quần thể góp phần đánh giá khả năng chống chịu và duy trì quần thể CTSSC 

trước những tác động bất lợi từ môi trường sống. 
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Nhìn chung từ năm 2000 đến nay, đặc biệt trong thập niên gần đây các 

nghiên cứu CTSSC ở nước ta đã bắt nhịp với xu thế phát triển của thế giới, 

nhiều nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Tuy nhiên, 

các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào nghiên cứu sự phân bố và đánh giá đa 

dạng thành phần loài. Nghiên cứu biến động phân bố trong mối tương quan 

giữa các yếu tố môi trường ở các loài CTSSC vẫn chưa được các nhà nghiên 

cứu trong nước quan tâm. Bên cạnh thông qua đánh giá mức độ ảnh hưởng 

của yếu tố môi trường (độ mặn, nhiệt độ nước) lên sự sinh trưởng của CTSSC 

ở điều kiện nuôi trồng giúp lý giải biến động phân bố ở ngoài tự nhiên đang là 

vấn đề khá mới mẻ đối với nghiên cứu CTSSC ở nước ta. 

1.1.3. Tầm quan trọng của cỏ thủy sinh sống chìm 

Hệ sinh thái CTSSC, rừng ngập mặn và rạn san hô là ba hệ sinh thái có 

mối quan hệ mật thiết với nhau và có vai trò đặc biệt đối với hệ sinh thái biển 

và đại dương [105]. Hệ sinh thái CTSSC là một trong những hệ sinh thái có 

hiệu suất sinh học cao nhất, chúng được ví như kỹ sư sinh thái (ecological 

engineer) ảnh hưởng đến môi trường sinh học, vật lý và hóa học nơi chúng 

phân bố [83]. Năng suất sơ cấp của CTSSC là nguồn sống cho các hệ sinh thái 

ven bờ [95]. Khả năng cố định và tích trữ carbon ở các thảm CTSSC lớn hơn 

bất kỳ một hệ sinh thái nào khác [50], [75]. Giá trị sinh thái mà CTSSC mang 

lại cho con người ước tính khoảng 1,9 triệu đô la mỗi năm [137]. Sinh khối 

trên mặt đất của CTSSC (rễ, thân, lá) cung cấp nguồn thức ăn và môi trường 

sống cho nhiều loài sinh vật, giáp xác, thân mềm và động vật hai mảnh vỏ 

[50], [75], [83], [105], [137]. Các thảm CTSSC trực tiếp hay gián tiếp làm 

tăng đa dạng sinh học của các hệ sinh thái ven bờ, hệ sinh thái biển và đại 

dương; là nền tảng tạo nên đa dạng cho hàng ngàn taxon, bao gồm các động 

vật có xương sống và động vật không xương sống. Một số loài thực vật phụ 

sinh và động vật có đời sống phụ thuộc hoàn toàn vào thảm CTSSC, do đó, 

hiện trạng của thảm CTSSC ảnh hưởng trực tiếp hay giáp tiếp đến sự hiện 
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diện, phát triển, suy vong của các loài sinh vật này [50]. Một trong những vai 

trò sinh thái quan trọng nhất của cỏ biển CTSSC là cung cấp bãi đẻ, bãi ương 

nuôi con non, nơi trú ẩn cho nhiều loài thủy sản có giá trị kinh tế. Con non 

của nhiều loài cá sống phụ thuộc vào các thảm CTSSC [83]. Tùy thuộc vào 

thời gian trú ngụ mà các động vật sống trong thảm CTSSC được phân chia 

thành các nhóm gồm: nhóm có đời sống hoàn toàn trong thảm cỏ (permanent 

residents); nhóm chỉ trú ẩn theo mùa hay một giai đoạn trong chu kỳ sống 

(temporary residents); nhóm thường xuyên đến thảm cỏ (regular visitors), đây 

thường là những loài cá trú ẩn từ các rạn san hô gần với thảm CTSSC; và 

nhóm thỉnh thoảng tới thảm cỏ (occational visitors) [50]. Đa dạng của các 

quần xã động vật trong thảm CTSSC được ghi nhận cao gấp 40 lần so với 

vùng không có thảm CTSSC [83]. Do đó, sự suy giảm sinh khối và đa dạng 

của CTSSC sẽ kéo theo suy thoái môi trường sống, ảnh hưởng tiêu cực đến 

nhiều loài động vật thủy sinh cũng như giảm vai trò của các hệ sinh thái dưới 

nước [59], [146]. 

CTSSC còn góp phần tích cực trong việc cải thiện chất lượng môi trường 

nước. Thảm cỏ ngăn dòng chảy, tăng lắng đọng trầm tích và chống xói mòn 

bờ biển dưới tác động cơ học của sóng, gió và các cơn bão hay siêu bão. 

Ngoài ra, tán lá CTSSC còn có khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng và cố 

định chúng thông qua quá trình đồng hóa [50], [75], nhờ vậy góp phần làm 

giảm thiểu hiện tượng phú dưỡng giúp cải thiện môi trường nước. Ngoài 

những giá trị sinh thái, CTSSC từ lâu đã được con người sử dụng làm thực 

phẩm. Hạt của loài CTSSC Z. marina là thức ăn chính của người da đỏ sống 

dọc theo vịnh California [50]. Ở Đông Nam Á, rễ và lá của Z. marina, hạt của 

E. acoroides là nguồn thức ăn cho dân cư ven biển. Hạt của Enhalus có giá trị 

dinh dưỡng và năng lượng tương đương với lúa mì và lúa gạo về hàm lượng 

carbohydrate và protein, nhưng hàm lượng canxi, sắt và phốt pho cao hơn 

đáng kể [50]. Bằng chứng khảo cổ học cho thấy ở Châu Âu thời trung cổ, 
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Zostera được sử dụng để làm muối ăn, là nguyên liệu dùng làm gối và đệm, 

lợp nhà và làm thức ăn cho gia súc. Ngoài ra, Zostera còn được sử dụng trong 

xây dựng đê, làm nguyên liệu cách nhiệt và làm phân bón [50]. 

1.1.4. Phân bố và sự suy giảm phân bố của cỏ thủy sinh sống chìm 

1.1.4.1. Phân bố của cỏ thủy sinh sống chìm 

Nhóm cỏ biển hiện diện ở tất cả các khu vực ven bờ biển nhiệt đới và ôn 

đới trên toàn thế giới (ngoại trừ vùng bờ biển Nam Cực) [33]; trong khi nhóm 

nước ngọt có mặt ở các thủy vực nước ngọt và nước lợ như ao, hồ, sông, rộng 

lúa, cửa sông và đầm phá [5]. CTSSC có đa dạng sinh học thấp nhưng phạm 

vi phân bố của một loài nào đó có thể trải dài hàng nghìn km. Trong nhóm cỏ 

biển, dựa vào những tập hợp loài, phạm vi phân bố và sự ảnh hưởng của đới 

khí hậu, Short và cs. [118] đã phân thành 6 vùng sinh thái gồm bốn vùng ôn 

đới và hai vùng nhiệt đới (Hình 1.2). Các vùng ôn đới bao gồm: vùng ôn đới 

Bắc Đại Tây Dương, ôn đới Bắc Thái Bình Dương, Địa Trung Hải và ôn đới 

Nam Đại Dương. Vùng ôn đới Bắc Đại Tây Dương, cỏ biển có độ đa dạng 

thấp, loài chủ yếu là Z. marina thường xuất hiện ở các cửa sông và đầm phá. 

Vùng ôn đới Bắc Thái Bình Dương có độ đa dạng cỏ biển cao. Khu vực Địa 

Trung Hải với những đồng cỏ rộng lớn có đa dạng vừa phải và chủ yếu là loài 

P. oceanica. Tiểu vùng ôn đới Nam Đại Dương bao gồm các đường bờ biển 

ôn đới phía nam của Úc, Châu Phi và Nam Mỹ. Tiểu khu này chủ yếu là các 

đồng cỏ rộng lớn của các loài thuộc chi Posidonia và chi Zostera [118]. Hai 

vùng nhiệt đới bao gồm: Vùng nhiệt đới Đại Tây Dương và vùng nhiệt đới Ấn 

Độ - Thái Bình Dương. Vùng nhiệt đới Đại Tây Dương nước có độ đa dạng 

cao với sự ưu thế của loài Thalassia testudinum K.D.Koenig. Vùng Ấn Độ - 

Thái Bình Dương là một vùng có cỏ biển phân bố rộng và độ đa dạng cao 

nhất [118]. 
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Hình 1.2. Các vùng phân bố sinh thái cỏ biển trên toàn cầu. 

1. Vùng ôn đới Bắc Đại Tây Dương, 2. Vùng ôn đới Nam Đại Dương,  

3. Vùng Địa Trung Hải, 4. Vùng ôn đới Bắc Thái Bình Dương,  

5. Vùng nhiệt đới Ấn Độ - Thái Bình Dương, 6. Vùng nhiệt đới Đại Tây Dương 

[118] 

1.1.4.2. Sự suy giảm phân bố của cỏ thủy sinh sống chìm 

Năm 2010, diện tích bao phủ cỏ biển trên toàn cầu khoảng 600.000 km² 

[38], tuy nhiên chỉ sau một thập kỷ, diện tích cỏ biển bị suy giảm nghiêm 

trọng, ước tính chỉ còn khoảng 266.562 km² [84]. Quốc gia có diện tích cỏ 

biển lớn nhất là Australia (83.013 km²) và ít nhất là Cape Verde (20 m²) [84]. 

Sự suy giảm diện tích cỏ biển xảy ra nghiêm trọng hơn ở các vùng có mực 

nước nông mà nguyên nhân do các thảm họa tự nhiên và sự tác động của con 

người, trong đó yếu tố con người luôn đóng vai trò chủ đạo [119]. Những biến 

đổi địa chất và khí tượng như động đất, núi lửa, bão và siêu bão, sóng thần, lũ 

lụt đã gây nên sự suy giảm phân bố cỏ biển trên quy toàn cầu. Diện tích phân 

bố của các thảm cỏ loài Z. marina bị thu hẹp sau một trận động đất ở Alaska 

năm 1964, động đất làm bờ biển bị nâng lên dẫn đến các thảm cỏ Z. marina bị 

lộ ra khỏi mặt nước và tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời dẫn đến mất 
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nước và chết. Sự phun trào núi lửa kéo theo tro bụi và nham thạch là tác nhân 

làm xóa sổ nhanh chóng các thảm cỏ biển [124]. Khi bão và xoáy đi kèm với 

sóng lớn và lũ lụt gây xói mòn nền đáy từ đó làm bật gốc các thảm cỏ biển. 

Một cuộc khảo sát được tiến hành sau cơn lốc xoáy xảy ra vào năm 1985 ở 

Vịnh Carpentaria (Australia) cho thấy, 150 km² diện tích cỏ biển đã bị biến 

mất. Trong một trường hợp khác, sự kết hợp của lũ và lốc xoáy đã làm biến 

mất 1.000 km² cỏ biển xảy ra ở Đông Bắc Australia năm 1995. Tác động của 

con người có thể làm cho những xáo trộn môi trường tự nhiên trở nên trầm 

trọng hơn. Sự gia tăng xói mòn bờ biển, cửa sông là hậu quả của nạn chặt phá 

rừng của con người. Việc nạo vét bờ biển cho sự neo đậu, lối vào cho tàu 

thuyền ở các Vịnh, bến cảng đã làm tăng cường sự tác động của các cơn bão, 

tăng chiều cao của các cơn sóng và tăng sự xói mòn nền đáy khi có bão [50]. 

Hiện tượng phú dưỡng là một vấn đề nghiêm trọng ở bờ biển trên toàn 

thế giới. Sự gia tăng dân số cùng với việc sử dụng phân bón trong sản xuất 

nông nghiệp đã dẫn đến sự gia tăng theo cấp số nhân hàm lượng các chất dinh 

dưỡng ở vùng ven biển. Cambridge và McComb [50] đã ghi nhận sự biến mất 

80% diện tích cỏ biển ở Cockburn Sound (Australia) từ 1954 - 1978 xảy ra 

song song với phát triển công nghiệp. Sự gia tăng dân số dẫn đến thay đổi 

mục đích sử dụng đất trên toàn thế giới. Diện tích rừng bị chặt phá để làm 

nương rẫy, mở rộng diện tích đất nông nghiệp đã gây nên sự xói mòn, sạt lở 

đất trong mùa mưa lũ. Hệ quả là một lượng lớn phù sa cùng với đất ồ ạt đổ về 

ở các cửa sông, vùng ven biển, làm chôn vùi các thảm cỏ biển, tăng độ đục 

của nước dẫn đến các thảm cỏ biển bị chết. Các tác động của con người gây 

nên sự ô nhiễm nghiêm trọng vùng ven bờ. Sự phát triển kinh tế, các hoạt 

động du lịch và dịch vụ vùng duyên hải là những nguyên nhân chính của sự 

biến mất các thảm cỏ biển [83]. 
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1.1.5. Những nghiên cứu về sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường 

đối với cỏ thủy sinh sống chìm 

Đời sống của CTSSC chịu sự tác động tổng hợp của hai nhóm nhân tố 

sinh thái vo sinh và hữu sinh. Nhóm nhân tố vô sinh gồm nhiệt độ, độ sâu, độ 

đục, độ mặn, pH và nồng độ các chất dinh dưỡng của môi trường nước, ánh 

sáng, lượng mưa và nhiệt độ không khí. Nhóm nhân tố hữu sinh gồm các loài 

thực vật thủy sinh khác (rong, tảo), các động vật ăn cỏ, động vật ăn hạt của 

CTSSC. Nhiệt độ nước ảnh hưởng đến sự trao đổi chất và cân bằng cacbon 

[41], [145] từ đó ảnh hưởng đến phân bố theo mùa của CTSSC [85], [135]. Sự 

gia tăng nhiệt độ có thể làm thay đổi sự phân bố và sự phong phú của CTSSC 

thông qua các tác động trực tiếp đến sự ra hoa [30], [39] và sự nảy mầm của hạt 

[106], sự phát triển trong giai đoạn cây con [94] và quá trình quang hợp của 

CTSSC [80], [94]. Như các thực vật ở cạn, CTSSC cũng cần ánh sáng để đồng 

hóa chất hữu cơ, do đó ánh sáng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất 

quang hợp [146], sự sinh trưởng [100], [146], và liên quan đến khả năng chống 

chịu của CTSSC với các điều kiện bất lợi của môi trường [61]. Độ sâu cột nước 

ảnh hưởng đến khả năng chiếu sáng của bức xạ mặt trời xuống nền đáy từ đó 

ảnh hưởng đến khả năng tích trữ carbon [116], và phân bố [55] của CTSSC. 

Nồng độ các chất dinh dưỡng có ảnh hưởng đến đời sống CTSSC, trong môi 

trường phú dưỡng có thể làm giảm đa dạng sinh học và mất cân bằng sinh thái 

[31]. Môi trường sống quá giàu dinh dưỡng ảnh hưởng đến sinh khối và phân 

bố của CTSSC [25]. Trong các yếu tố của môi trường sống, độ mặn môi 

trường nước là một trong những yếu tố có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến 

đời sống của CTSSC. Ở môi trường tự nhiên, độ mặn có ảnh hưởng đến thay 

đổi phân bố [79], [101], [53] của CTSSC đã được ghi nhận. Ở điều kiện thí 

nghiệm, độ mặn được ghi nhận là có ảnh hưởng đến sinh trưởng [43], [114], 

sự nảy mầm của hạt và sự sinh trưởng ở giai đoạn cây con của CTSSC [45]. 

Mỗi loài CTSSC đều có khoảng độ mặn thích hợp cho sự sinh trưởng, gọi là độ 
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mặn tối ưu. Độ mặn môi trường nước cao hay thấp đều gây nên những ảnh 

hưởng bất lợi đến đời sống của CTSSC. Nhìn chung các nghiên cứu trước về 

ảnh hưởng của độ mặn đối với đời sống CTSSC được thực hiện chủ yếu trên 

đối tượng các loài được thu thập từ ven bờ biển, trong khi các loài phân bố ở 

môi trường đầm phá có độ mặn thấp ít được các nhà nghiên cứu quan tâm. 

Trước thực trạng suy giảm nghiêm trọng diện tích bao phủ cũng như đa dạng 

loài của CTSSC, những thông tin về phân bố và các yếu tố môi trưởng ảnh 

hưởng lên biến động phân bố của CTSSC; mức độ ảnh hưởng của các yếu tố 

môi trường đặc biệt là yếu tố độ mặn lên sinh trưởng của CTSSC và độ mặn 

tối ưu cho sự sinh trưởng của các loài CTSSC là thực sự cần thiết. Những 

thông tin này giúp hiểu biết đầy đủ hơn về CTSSC nhằm đề ra những giải 

pháp trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững các thảm CTSSC ở các môi 

trường ven biển. 

1.1.6. Tổng quan về hai loài cỏ thủy sinh sống chìm H. beccarii và 

N. indica 

1.1.6.1. Loài H. beccarii 

H. beccarii là loài cỏ biển phân bố phổ biến ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, 

loài phát triển phong phú ở các quốc gia Đông Nam Á. H. beecarii được 

Ascherson mô tả đầu tiên vào năm 1871, sau đó loài được Den Hartog mô tả chi 

tiết hơn vào năm 1970 trên mẫu thu thập ở đầm Chilika, Ấn Độ. H. beccarii là 

loài cỏ biển nhỏ có các thân đứng nhô lên trên lớp trầm tích bề mặt và hệ 

thống thân rễ nằm vùi dưới trầm tích. Thân đứng của loài dài từ 1 - 2 cm. Gốc 

thân đứng được bao bởi hai vảy nhỏ và đỉnh mang một vòng lá từ 6 - 10 lá. 

Hệ thống thân rễ phân nhánh chằng chịt dưới trầm tích, thân rễ có đường kính 

khoảng 1 mm và gồm nhiều lóng, các lóng có chiều dài từ 1,0 - 3,0 cm. Rễ 

của H. beccarii thuộc loại rễ đơn. Rễ có đường kính 0,14 mm và dài 35 mm, 

đỉnh rễ có lông rễ. Lá của H. beccarii có hình mũi mác, đỉnh tù, phiến lá 

mỏng với các răng cưa nhỏ ở mép. Chiều dài phiến lá 1,0 – 2,5 cm và chiều 
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rộng phiến lá 2,0 mm. Phiến lá có 3 gân dọc, không có gân ngang. Mỗi lá có 

một cuống lá dài khoảng 3,0 cm [64], [99]. H. beccarii là loài thực vật có hoa 

đơn tính cùng gốc. Hoa đực và hoa cái cùng nằm trên một thân đứng hay ở 

các thân đứng riêng biệt trên cùng một cây. Hoa cái nằm ở nách lá, ở tận cùng 

của chồi và được bao bởi các lá bắc. Lá bắc có hình trứng đến mũi mác dài 

khoảng 4 mm, đơn nguyên lồi, nhọn ở đỉnh. Hoa đực nằm ở tận cuối chồi bên, 

ở giữa vòng lá. Hoa đực có cuống dài khoảng 8 mm, mỏng manh, cuống uốn 

cong khi hoa đang còn nụ và th ng dần khi hoa trưởng thành. Mỗi hoa đực có 

3 cánh hoa (2,5   1,5 mm ) màu nâu nhạt với một gân ở giữa có màu sẫm hơn 

và lốm đốm những vệt màu hung, các cánh hoa xếp gối lên nhau, cánh hoa có 

hình elip, lồi, tù. Mỗi hoa có 3 bao phấn (1,2   0,2 mm) màu nâu nhạt, 

nguyên vẹn trong nụ. Hạt phấn của H. beccarii có hình bầu dục đơn lẽ hay 

liên kết thành chuỗi từ 2 - 4 hạt. Hoa cái không có cuống hoa, hoa cái có thể 

nằm gần với hoa đực ở chồi bên kế tiếp hay nằm cách xa ở các chồi bên riêng 

biệt. Hoa cái thường nằm ngang khi trưởng thành, hoa được bao bởi một mo, 

bên trong hoa chứa bầu nhụy có kích thước 1   3 mm, đế hoa dài 2 mm, cong 

ở đỉnh, có hai vòi nhụy, vòi nhụy dài 1 - 1,5 cm, một vòi dài hơn và một vòi 

ngắn hơn, có từ 2 - 4 noãn. Quả có kích thước từ 4   1,2 mm, có hình elip; 

quả được bao bọc bởi vỏ quả, trong suốt với đỉnh cong lên trên; quả mang từ 

1 - 4 hạt, kích thước hạt 1,2   1 mm. Hạt có dạng hình cầu, tù ở cả hai đầu; vỏ 

hạt có hình mắt lưới, màu nâu đỏ với các chấm màu nâu nhạt ở giữa các mắt 

lưới; phôi cứng, lá mầm có màu trắng, mở rộng ở gốc và cuộn xoắn ốc ở đỉnh 

[32], [64], [99], [114]. 

H. beccarii có thể sinh trưởng để hình thành nên các thảm cỏ đơn loài, 

tuy nhiên, loài có thể cùng sinh trưởng với một số thực vật khác như loài 

nước ngọt (N. indica), thực vật ngập mặn (Porteresia coarctata (Roxb.) 

Tateoka, rong biển (Ulva intestinalis L.) hoặc một số loài cỏ biển như H. 

ovalis, H. ovata, H. uninervis để hình thành nên các thảm cỏ đa loài [64], 
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[99], [103]. H. beccarii sinh trưởng cả như thực vật một năm (annual) và thực 

vật lâu năm (perennial) [19], [99]. H. beccarii tái thiết lập và duy trì quần thể 

thông qua cả hai phương thức sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Sinh sản 

vô tính bằng sinh trưởng sinh dưỡng của hệ thống thân rễ; sinh sản hữu tính 

thông qua hình thành số lượng lớn hoa, quả và hạt với quá trình thụ phấn và 

thụ tinh diễn ra hoàn toàn trong môi trường nước [33], [114]. Sinh sản hữu 

tính là hiện tượng phổ biến ở các thảm cỏ H. beccarii, ở các nghiên cứu trước 

đây chưa nhận thấy tính mùa vụ rõ nét của sự hình thành hoa và quả của loài 

[19], [33], [51], [57], [99], [104], [143]. 

H. beccarii có môi trường phân bố rộng, loài có mặt ở cả môi trường 

nước ngọt, nước lợ và môi trường biển [19], [51], [64], [114]. H. beccarii là 

loài cỏ biển có thân mỏng manh và thấp nhỏ, mặt khác quần thể của loài có đa 

dạng di truyền thấp, do đó loài dễ bị tổn thương trước những tác động bất lợi 

của môi trường sống [60], [102]. Hiện nay, diện tích bao phủ của H. beccarii 

đã và đang bị suy giảm nghiêm trọng, loài đã được liệt kê vào danh sách các 

loài bị đe dọa và dễ bị tổn thương của IUCN [122]. H. beccarrii là loài cỏ 

biển được quan tâm nghiên cứu khá sớm, cho đến nay đã có nhiều công trình 

nghiên cứu nghiên cứu về loài. Tuy nhiên, các nghiên cứu chủ yếu tập trung 

mô tả phân loại, ghi nhận sự hiện diện của loài ở khu vực phân bố nhất định 

[4], [8], [64], [114], mô tả đặc điểm hình thái, phân bố và sinh sản [8], [51], 

[64], [99], [143]. Trong điều kiện thí nghiệm, H. beccarii đã được nuôi trồng 

ở các độ mặn nhằm kiểm tra khả năng sống sót của thân đứng, tuy nhiên 

nghiên cứu chưa xác định được khoảng độ mặn thích hợp cho sinh trưởng của 

loài. Do đó, việc xác định mức độ ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng và 

độ mặn thích hợp cho sự sinh trưởng của loài là thực sự cần thiết, góp phần 

bổ sung thông tin khoa học phục vụ cho công tác bảo tồn và phục hồi thảm cỏ 

của loài H. beccarii ở môi trường ven biển nước ta và trên thế giới. 

 

  



 23 

1.1.6.2. Loài N. indica 

N. indica là một loài cỏ thủy sinh sống chìm nước ngọt [117], tuy nhiên 

loài phát triển ở cả môi trường nước ngọt đến môi trường nước lợ [5], [101]. 

N. indica có thân cây cao tới 156 cm, đường kính thân 0,2 - 0,7 mm, phân 

nhánh nhiều, thân gồm nhiều lóng, các lóng có chiều dài từ 0,2 đến 81,1 mm 

[15]. Lá mọc đối, cứng và giòn, mép lá có răng cưa; lá không có cuống lá, 

chiều dài lá từ 8,7 đến 34,3 mm [15]. Rễ của N. indica thuộc loại rễ chùm. N. 

indica là loài thực vật có hoa đơn tính, hoa đực và hoa cái riêng biệt nằm ở 

nách lá [15]. Hoa đực khá nhỏ, nằm sâu trong bẹ lá với vòi nhị dài, bên trong 

hoa có một bao phấn. Hoa cái có kích thước lớn hơn nằm trong bẹ lá, hoa có 

một vòi nhụy dài; phía trên vòi nhụy được phân thành 2–3 nhánh; bên trong 

bầu nhụy có một noãn [15]. Quả của loài N. indica có hình bầu dục dài, mỗi 

quả bên trong chứa một hạt. Hạt được bao bởi hai mảnh vỏ dễ tách nhau ra 

khi hạt nảy mầm [15]. Hạt có hình dạng như hạt gạo hơi dài, vỏ hạt có màu 

nâu đậm với các vân hình lục giác [15]. N. indica ở đầm Cầu Hai có thân cao 

và phân nhánh nhiều. Các quần thể của loài phát triển mạnh hình thành các 

thảm cỏ rậm rạp bao trùm một khu vực rộng lớn, cung cấp nguồn thức ăn dồi 

dào, là nơi trú ngụ, ẩn nấp, bãi đẻ và bãi ương nuôi con non lý tưởng cho 

nhiều loài động vật dưới nước (tôm, cá, thân mềm và động vật hai mảnh vỏ) 

[15]. Theo kinh nghiệm của người dân, những năm trong đầm các thảm cỏ 

loài N. indica phát triển mạnh thường có sản lượng tôm, cá, cua cao hơn. 

Mặc dù là loài nước ngọt nhưng N. indica có vai trò sinh thái không kém 

phần quan trọng so với các loài CTSSC khác. Tuy vậy, ở Việt nam cũng như 

trên thế giới loài N. indica ít được quan tâm nghiên cứu. Một số nghiên cứu 

trước đây chủ yếu tập trung vào đặc tính chống oxi hóa [109], [110], [111], 

khả năng hấp thụ một số kim loại nặng [125], [126], [128] của loài ở điều 

kiện nuôi trồng. Đặc điểm về sinh sản và sinh thái học của N. indica hầu như 

chưa được các nhà nghiên cứu đề cập. Ở nước ta loài N. indica được Phạm 

Hoàng Hộ mô tả đầu tiên trong ấn phẩm “Cây cỏ Việt Nam”, tập III [5]. Sau 
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đó, loài được Tôn Thất Pháp và cs. [8] ghi nhận phân bố ở phá TG-CH. Gần 

đây nhất Xuân và cs. [15] đã mô tả các đặc điểm hình thái của loài một cách 

chi tiết từ mẫu thu thập từ đầm Cầu Hai. Nhìn chung, các công trình nghiên 

cứu trong nước chỉ mới dừng lại ở mô tả hình thái và phân loại; trong khi sự 

phân bố và sinh sản của loài còn ít thông tin. Với sự phân bố rộng và những 

gia trị sinh thái và dịch vụ mà các thảm cỏ loài N. indica mang lại, việc 

nghiên cứu các đặc điểm về biến động phân bố, sinh sản và sự tác động của 

một số các yếu tố môi trường (độ mặn, nhiệt độ) lên phân bố và sinh sản của 

loài là thực sự cần thiết, góp phần bổ sung cơ sở khoa học quản lý và phát 

triển các thảm cỏ của loài ở đầm phá của nước ta. 

1.2. TỔNG QUAN VỀ ĐẦM PHÁ  

1.2.1. Khái niệm đầm phá 

Đầm phá ven biển là các vùng biển nông nước lợ hoặc nước mặn được 

phân cách với đại dương bởi các đảo chắn, cồn đụn, bãi bồi hoặc các roi cát 

không liên tục [47], [69]. Thuật ngữ “đầm phá ven biển – Coastal lagoon” 

dùng để chỉ các thủy vực có tổng chiều dài các cửa khi thủy triều lên < 20% 

tổng chiều dài đường bờ bao quanh. Đầm phá thông thương với biển thông 

qua một hay nhiều cửa, cửa phá có thể mở thường xuyên hay định kỳ về mùa 

mưa lũ. Các đầm phá thường có xu hướng kéo dài, hẹp ngang, chạy dọc song 

song với bờ biển [66]. 

Như vậy, đầm phá ven biển là loại hình thủy vực có các đặc trưng gồm: 

 Là một phần của biển và đại dương, 

 Ngăn cách với đại dương bởi các dãi chắn được hình thành do kiến tạo 

địa chất (doi cát, dãi đá, đụn cát) hay do cơ chế sinh học (rạn san hô), 

 Thông với biển và đại dương bởi một hay nhiều cửa (inlet) [3] 

Đầm phá ven biển chiếm khoảng 13  đường bờ của đại dương trên toàn 

thế giới, có mặt ở mọi châu lục (ngoại trừ vùng Nam Cực) [22], [69]. Đầm phá 

phát triển nhất ở vùng Châu Phi (chiếm 17,9  đường bờ biển), Bắc Mỹ (17,6%), 
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và thấp hơn ở vùng bờ biển Châu Á (13,8%), Nam Mỹ (12,2%), Australia 

(11,4%) và Châu Âu (5,3%).  

1.2.2. Phân loại đầm phá 

Dựa vào sự trao đổi nước với biển, đầm phá được phân thành 3 kiểu: đầm 

phá dạng kín (Choked lagoo) là đầm phá chỉ có một cửa phá; đầm phá dạng nửa 

kín (Restricted lagoon) là đầm phá có hơn 2 cửa phá ;và đầm phá dạng mở 

(Laeky lagoon) là đầm phá có nhiều cửa phá [69]. Đầm phá dạng kín là loại 

đầm phá bao gồm một dãy các thủy vực có hình elip thông với nhau và thông 

với biển chỉ qua một cửa phá. Đầm phá dạng nửa kín là kiểu đầm phá có từ 

hai cửa phá có diện tích mặt nước khá rộng, vì vậy nguồn nước mặn từ biển 

xâm nhập vào phá dễ dàng làm cho môi trường nước của đầm phá có độ mặn 

khá cao. Kiểu đầm phá dạng kín và đầm phá dạng nửa kín có sự trao đổi nước 

hạn chế với biển, do đó độ mặn môi trường nước trong phá thấp hơn đáng kể 

so với độ mặn nước biển. Trong khi đầm phá dạng mở có khá nhiều cửa phá, 

nước biển có thể xâm nhập và giao thương dễ dàng với nước trong phá nên 

môi trường nước của phá có độ mặn cao [66]. Dải đường bờ bao quanh đầm 

phá cùng với độ rộng và số lượng của các cửa phá là những yếu tố ảnh hưởng 

đến sự trao đổi nước giữa đầm phá với đại dương. Môi trường nước của đầm 

phá thường có độ mặn, độ sâu (2-3 m), tác động của sóng gió và thủy triều 

thấp hơn đáng kể so với đại dương và thường được đặc trưng bởi chế độ vi 

triều với biên độ < 2 m. Sự trao đổi nước với đại dương thông qua cửa phá là 

yếu tố quan trọng quyết định sự cân bằng mực nước và chất lượng nước của 

đầm phá [127]. Sự trao đổi nước hạn chế cùng với thời gian lưu trú kéo dài do 

sự ngăn cách của đường bờ, môi trường nước các đầm phá thường dễ tăng cao 

hàm lượng các chất dinh dưỡng gây nên sự phú dưỡng hay hiện tượng (nước 

nở hoa) của các tảo phù du [66]. 
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1.2.3. Giá trị của đầm phá  

Đầm phá ven biển có giá trị to lớn về sinh thái, dịch vụ và giải trí. Sự đa 

dạng về môi trường sống bao gồm vùng ngập nước, trầm tích đáy, bãi triều, 

lạch và vùng ven bờ, do đó đầm phá có đa dạng các loài sinh vật cao bao gồm 

các loài sống trong đầm phá, các sinh vật ở biển và cả các loài nước ngọt. 

Đầm phá ven biển là một trong những hệ sinh thái ven biển có năng suất sinh 

học cao nhất. Hệ thực vật đầm phá cung cấp thức ăn, nơi ở, nơi đẻ, nơi trú ẩn 

và ương nuôi con non của nhiều loài động vật có giá trị kinh tế. Nhiều loài 

động vật trong giai đoạn con non sống ở đầm phá, khi trưởng thành chúng 

mới di cư ra sống ở biển [66]. Bên cạnh giá trị khai thác nguồn lợi, các đầm 

phá ven biển còn được con người sử dụng để nuôi trồng thủy sản, sản xuất 

điện, giao thông và vận tải biển [66]. Môi trường đầm phá là nơi chuyển hóa 

các chất dinh dưỡng, lọc các chất gây ô nhiễm và tham gia vào chu trình sinh 

hóa các chất, vì vậy đầm phá có vai trò ảnh hưởng đến chất lượng môi trường 

nước của vùng ven bờ [66]. 

Các đầm phá ven biển rất dễ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của con 

người. Các vấn đề về chất lượng nước vùng đầm phá, ô nhiễm và thay đổi 

môi trường vật lí thường đi kèm với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng ven bờ 

[129]. Phát triển các dịch vụ vùng ven bờ và các hoạt động sản xuất trên mặt 

nước đã làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước của đầm phá. Việc nạo 

vét kênh, đắp đê, xây đập, đê nhân tạo, xây dựng các công trình phát triển 

kinh tế xã hội của con người đã ảnh hưởng mạnh mẽ lên môi trường của đầm 

phá. Sự cố tràn dầu, xả thải nước sinh hoạt từ các bệ chứa vệ sinh từ tàu 

thuyền và khu dân cư, hoạt động nạo vét, nuôi trồng thủy sản đã làm suy thoái 

hệ sinh thái đầm phá [66]. Ở các nước đang phát triển, các vấn đề môi trường 

ở các đầm phá ven biển có thể trở nên nghiêm trọng hơn do việc không xử lý 

hoặc xử lý hạn chế nước thải và các chất thải khác. Các tác nhân do con 

người gây ra làm suy giảm môi trường sống, ảnh hưởng đến chất lượng 
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nước từ đó làm thay đổi các quần xã sinh vật. Nhiều đầm phá gần các khu 

vực đô thị luôn phải hứng chịu một loạt các chất gây ô nhiễm đổ vào từ các 

cửa sông, đặc biệt là các chất gây ô nhiễm có xu hướng tích tụ trong trầm 

tích đáy và có thời gian cư trú lâu dài. Sự lưu thông nước hạn chế, do đó 

hiện tượng phú dưỡng có lẽ là mối đe dọa lâu dài nhất đối với tính toàn vẹn 

sinh thái của các đầm phá ven biển [65]. 

1.3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

Nước ta có hệ thống đầm phá phát triển, từ Thừa Thiên Huế đến Ninh 

Thuận có 12 hệ thống đầm phá với tổng diện tích mặt nước là 436,9 km², chiếm 

khoảng 21% chiều dài đường bờ biển. Trong đó, Tam Giang – Cầu Hai (TG-

CH) là hệ đầm phá lớn nhất nước ta và cũng là hệ phá lớn nhất Đông Nam Á, có 

chiều dài gần 70 km, chiều rộng từ 2-10 km với diện tích mặt nước khoảng 216 

km². Hệ thống đầm phá TG-CH có tọa độ 16º14' - 16º42' vĩ Bắc và 107º22' – 

107º 57' kinh Đông, trải dài dọc theo bờ biển Thừa Thiên Huế đến chân núi Vĩnh 

Phong [10]. TG-CH thuộc kiểu đầm phá nửa kín, thông với biển qua hai cửa phá 

Thuận An và Tư Hiền [10], [68], [69]. Từ Bắc vào Nam hệ phá gồm một loạt 

bốn đầm nối tiếp nhau gồm đầm Tam Giang, đầm Sam Chuồn, đầm Thủy Tú và 

đầm Cầu Hai. Bao quanh lưu vực là đồng bằng cát Holocen chắn sau và dải đụn 

cát cao 5 - 60 m chắn trước. Tổng lượng nước của toàn hệ phá khoảng 6 tỷ m³. 

Nước của hệ phá trao đổi với biển qua cửa Thuận An  ở phía Bắc và cửa Tư 

Hiền ở phía Nam và nhận nguồn nước ngọt đổ vào từ các sông (Ô Lâu, Hương, 

Đại Giang, Nông, Truồi và Cầu Hai) [10]. TG-CH thuộc địa giới hành chính 5 

huyện gồm: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang và Phú Lộc và là 

khu sinh cư quan trọng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo thống kê có khoảng 1/5 

dân số tỉnh Thừa Thiên Huế có đời sống gắn liền với nguồn lợi của hệ phá [10], 

[11]. TG-CH là hệ đầm phá nhiệt đới có tổng lượng bức xạ hàng năm 120 - 140 

Kcal/cm², nhiệt độ không khí trung bình năm 24,5ºC. Các tháng nóng nhất là 6, 

7, 8 (trên 29ºC), các tháng lạnh nhất 12, 1, 2 (18 - 21ºC). Lượng mưa là 2.500 - 
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3.000 mm/năm và chỉ yếu tập trung vào tháng 9, 10, 11. Mùa mưa bắt đầu từ 

tháng 9 kéo dài đến tháng 2 năm sau, mùa khô tháng 3 - tháng 8. Độ ẩm không 

khí là 83,5% [11]. Chế độ  hải văn  ven bờ phía ngoài đầm  phá khá phức tạp. 

Thuỷ triều cửa Thuận An bán nhật,  biên độ rất nhỏ, chỉ 35 – 50 cm. Khu vực 

cửa Tư Hiền triều bán nhật không đều biên độ 55 – 110 cm. Tốc độ sóng có thể 

trên 50 cm/s. Sóng trong đầm phá không lớn, độ cao sóng từ 5 – 15 cm, khi gió 

mạnh và bão đạt 30 – 50 cm. Dòng chảy trong đầm phá khá yếu [11]. Độ  mặn  

môi trường nước giao động 1 – 33‰, mùa mưa trung bình dưới 10‰, mùa khô 

trung bình là 20‰. pH  môi trường nước biến  đổi tương đồng theo độ mặn 

khoảng 7,2 - 7,8. Lượng oxy hoà tan trung bình mùa khô 4 – 6 ml/l. Độ  đục dao 

động trong khoảng 20 – 100 ppm và có quan hệ đến hàm lượng các chất dinh 

dưỡng, độ chiếu sáng vực nước và sự bồi lắng đầm phá [11]. 

Giá trị tài nguyên lớn nhất của TG - CH là giá trị sinh cư, mang lại môi 

trường sống cho trên 30 vạn dân, trong đó có khoảng 10 vạn dân sống phụ thuộc 

trực tiếp vào đầm phá bằng nghề đánh bắt thủy sản hoặc các hình thức nuôi 

trồng thủy sản nước lợ. Sinh kế của khoảng 20 vạn dân nữa là dựa vào một loạt 

các hoạt động liên quan bao gồm nông nghiệp ven biển, nuôi trồng và đánh bắt 

thủy sản bán thời gian hoặc không thường xuyên. TG - CH mang lại một nguồn 

lợi lớn thủy sản, sản lượng hàng năm ước tính 3.000 tấn thuỷ sản. Ngoài ra, 

hệ đầm phá còn có giá trị lớn đối với duy trì cân bằng tự nhiên và sinh thái 

ven bờ, duy trì nguồn giống cho nguồn lợi thuỷ sản tại chỗ, cửa sông và ở 

biển [11]. TG-CH có khu hệ động thực vật khá đa dạng với tổng số khoảng 

900 loài, trong đó có đến 230 loài cá nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Có 73 

loài chim nước, trong đó có 34 loài chim di cư [11]. Hệ sinh thái TG-CH là 

nơi tụ hợp các hệ sinh thái tiêu biểu ở vùng ven bờ (trừ hệ sinh thái rạn san 

hô) gồm: phụ hệ sinh thái đầm lầy, phụ hệ sinh thái cỏ nước, phụ hệ sinh thái 

đáy mềm, phụ hệ sinh thái rừng ngập mặn, phụ hệ sinh thái bãi triều [11]. Hệ 

phá có nhiều loài sinh vật có giá trị kinh tế khai thác tự nhiên, đánh bắt và 
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nuôi trồng với 4 nhóm cơ bản gồm: rong cỏ, tôm - cua, thân mềm và cá. 

Nhiều loài rong biển, cỏ nước dùng làm phân bón, thức ăn cho gia súc. Hệ 

đầm phá đã ghi nhận 12 loài tôm, 18 loài cua, 20 - 23 loài cá có giá trị kinh tế 

[11]. Ngoài ra, hệ đầm phá TG-CH còn có một chuỗi các giá trị khác bao gồm 

[9], [90] phát triển nông nghiệp, phát triển giao thông bến cảng, tiềm năng 

khai thác khoáng sản, du lịch – giải trí, giáo dục – khoa học. 

Đầm Cầu Hai là thủy vựa có diện tích mặt nước lớn nhất trong bốn đầm 

của TG-CH. Nằm trên địa bàn của huyện Phú Lộc, do đó, đầm Cầu Hai cũng 

như toàn hệ phá TG-CH chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ khí hậu nhiệt đới 

gió mùa điển hình của tỉnh Thừa Thiên Huế và miền Trung nước ta. Khí hậu 

một năm có hai mùa, mùa khô (từ tháng 3 đến tháng 8) và mùa mưa (từ tháng 

9 đến tháng 2). Mùa khô có nền nhiệt độ khá cao, nhiệt độ trung bình từ 38 - 

40ºC. Mùa mưa kết hợp với hoạt động của gió mùa Đông Bắc nên trung bình 

nhiệt độ khá thấp từ 18 - 22ºC [14]. Lượng mưa thường tập trung vào mùa 

mưa gây nên hiện tượng lũ lụt, ngập úng và sạt lỡ đất. Lượng mưa trung bình 

hàng năm giao động từ 1900 - 3200 mm [14]. Thừa Thiên Huế là một trong 

các tỉnh Miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ xảy ra hàng năm. 

Theo thống kê cho thấy, từ năm 1980 - 2011 Thừa Thiên Huế hứng chịu 

khoảng 60 cơn bão [147]. Bão thường xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 11, kèm 

theo mưa to, sóng lớn, gió giật mạnh và hiện tượng lũ lụt sau bão. Các sông 

thường ngắn và dốc, cùng với rừng đầu nguồn bị chặt phá, do đó, khi có mưa 

lớn lũ trên các sông thường xuất hiện nhanh kèm theo tình trạng sạt lở đất. 

Một lượng lớn trầm tích đổ về từ các con sông đã gây nên sự ảnh hưởng 

nghiêm trọng cho hệ sinh thái đầm phá. Bão và mưa lũ làm gia tăng độ đục 

của nước, gây nên sự phú dưỡng, làm vùi lấp hay thậm chí làm bật gốc các 

thảm thực vật sống chìm ở đầm phá và ven bờ biển. Đầm có đa dạng sinh học 

cao với chín loài CTSSC đã được công bố [4], trong đó, hai loài H. beccarii và 

N. indica phát triển mạnh ở đầm. Hiện nay, đầm Cầu Hai nằm vào Khu bảo tồn 
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Thiên nhiên đất ngập nước của tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ những lý do này 

chúng tôi chọn đầm Cầu Hai là khu vực nghiên cứu thực địa cho đề tài Luấn 

án. Những thông tin về đặc điểm phân bố và sinh sản của các loài CTSSC là 

thực sự có ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo tồn và phát triển các loài 

CTSSC nơi đây. 
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU  

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Loài cỏ biển Halophila beccarii 

Aschers., 1871 

Loài cỏ thủy sinh nước ngọt Najas 

indica (Willd.) Cham., 1829 

Giới: Plantae Giới: Plantae 

Ngành Magnoliophyta Ngành Magnoliophyta 

Lớp Liliopsida Lớp Liliopsida 

Bộ: Alismatales Bộ: Alismatales 

Họ: Hydrocharitaceae Họ: Najadaceae 

Chi: Halophila Chi: Najas 

Loài: Halophila beccarii Loài: Najas indica 

 

 

Hình 2.1(A-B): Thảm cỏ H. beccarii (A); và thảm cỏ N. indica (B) 

 ở đầm Cầu Hai (Nguồn: Đặng Thị Lệ Xuân) 
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2.1.2. Thời gian nghiên cứu 

 Thời gian thực hiện đề tài Luận án từ năm 2017 đến năm 2021, trong đó: 

- Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018: Hoàn thành đề cương 

Luận án và đi khảo sát thực địa chuẩn bị thu mẫu. 

- Từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020: Thu mẫu thực địa, xử lý 

mẫu cỏ, mẫu nước và mẫu trầm tích; nuôi trồng cỏ.  

- Từ năm 2020-2021: Xử lý số liệu, công bố khoa học và viết Luận án. 

2.1.3. Khu vực nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành ở đầm Cầu Hai có tọa độ từ 16
°
28'37'' N, 

107
°
90'53'' E đến 16

°
36'41'' N, 107

°
78'19'' E. Đầm Cầu Hai là thủy vực thuộc 

của hệ phá TG-CH, thuộc khu vực bảo tồn Thiên nhiên đất ngập nước của 

tỉnh Thừa Thiên Huế (Hình 2.2). Đầm có diện tích mặt nước lớn nhất (11.200 

ha) trong hệ thống bốn đầm của TG-CH. Đầm có đa dạng sinh học cao [8], có 

chín loài cỏ thủy sinh sống chìm đã được mô tả [4], trong đó H. beccarii và N. 

indica là hai loài phân bố rộng và phát triển ưu thế nhất [101]. Trong thời gian 

khảo sát thực địa (từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 11 năm 2019) chúng tôi đã 

xây dựng mạng lưới thu mẫu (mẫu nước và mẫu cỏ) gồm 21 điểm (từ CH1 

đến CH21) trên toàn đầm Cầu Hai dựa trên những thông tin phân bố của H. 

beccarii và N. indica đã được ghi nhận ở các nghiên cứu trước [101], [103] 

(Hình 2.2; Bảng PL17). Nói chung, mạng lưới thu mẫu của chúng tôi nằm ở 

trung tâm đầm Cầu Hai, gần với khu dân cư và các hoạt động nuôi trồng thủy 

sản diễn ra mạnh mẽ. 
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Hình 2.2. Sơ đồ vị trí các điểm thu mẫu ở đầm Cầu Hai. 

 Điểm thu mẫu (●); CH là tên của các điểm thu mẫu 

(Xem phụ lục Bảng PL17 để biết tọa độ của 21 điểm thu mẫu) 

2.2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Phương pháp thu mẫu và thu thập số liệu môi trường đầm 

Cầu Hai 

2.2.1.1. Thu mẫu ngoài hiện trường 

Nghiên cứu được thực hiện tổng thể gồm 15 đợt thu mẫu vào tháng 3, 4, 5, 

6, 7, 9, 11 năm 2018 và tháng 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 và 11 năm 2019. Mạng lưới thu 

mẫu được thiết kế gồm 21 điểm trên toàn đầm Cầu Hai. Tần suất thu mẫu 2 

tháng 1 lần (từ tháng 7 đến tháng 11) và 1 tháng 1 lần (từ tháng 1 đến tháng 6). 

Chúng tôi dùng thuyền máy để đến các điểm thu mẫu. Trong suốt thời gian khảo 

sát tọa độ của các điểm thu mẫu được cố định bằng máy định vị Garmin 

GPSMAP®78 (Garmin-USA, Đài Loan). Các thông số môi trường nước (độ 

mặn, độ đục, độ sâu, nhiệt độ, pH) được xác định ngay tại hiện trường ở mỗi 
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điểm thu mẫu. Trong đó, độ mặn, nhiệt độ, pH, độ đục của môi trường nước 

được xác định bằng máy đo môi trường nước đa chỉ tiêu HORIBA (HORIBA 

Advanced Techno Co., Ltd, Tokyo, Nhật Bản). Độ sâu cột nước được đo bằng 

dụng cụ xác định độ sâu cầm tay Handy Depth Sounder Hondex PS-7 (Honda 

Electronics Co., Ltd, Tokyo, Nhật Bản). Các thành phần dinh dưỡng dễ tiêu 

NO₃⁻ và PO₄³⁻ trong môi trường nước và môi trường trầm tích sẽ được xác định 

bằng cách thu mẫu nước và trầm tích, sau đó tiến hành phân tích trong phòng thí 

nghiệm. Ở mỗi điểm thu mẫu, 5 cm trầm tích bề mặt (sử dụng Core có đường 

kính 40 mm) và 0,5 lít nước được thu thập. Phương pháp lấy mẫu nước và trầm 

tích hiện trường theo TCVN 5998:1995 (ISO 5667-9:1992) và TCVN 6663-

19:2015 (ISO 5667-19:2004) . 

2.2.1.2. Phân tích thành phần dinh dưỡng dễ tiêu (NO₃⁻ và PO₄³⁻) của 

môi trường nước và môi trường trầm tích trong phòng thí nghiệm 

Hàm lượng các chất dinh dưỡng dễ tiêu (NO₃⁻ và PO₄³⁻) trong môi 

trường nước được phân tích bằng phương pháp SMEWW 4500-NO₃.E 

(Cadmium reduction method) và SMEWW 4500-PC 

(Vanadomolybdophosphoric Acid Colorimetric Method) [20]. Mẫu nước sau 

khi thu thập được lọc bằng giấy lọc sợi thuỷ tinh (Whatman – Anh) kích cỡ lỗ 

0,45 µm, mẫu sau lọc được sử dụng để xác định hàm lượng các chất dinh 

dưỡng hòa tan (NO₃⁻ và PO₄³⁻). Phương pháp sử dụng để phân tích NO₃⁻  là  

SMEWW 4500-NO₃.E (Cadmium reduction method), NO₃⁻  trong mẫu nước 

bị khử hoàn toàn về NO2⁻   bằng Cd, xác định NO2⁻ trước và sau khi khử sẽ 

tính được NO₃⁻  trong mẫu. Phương pháp sử dụng để phân tích PO₄³⁻ là 

SMEWW 4500-PC (Vanadomolybdophosphoric Acid Colorimetric Method), 

Amoni molybdat và kali antimonyl tartrat phản ứng với orthophosphate (dạng 

phospho hòa tan) trong môi trường acid mạnh tạo thành acid 

phosphomolybdic. Acid này bị khử bởi acid ascorbic cho hợp chất xanh 

molybdenum có màu mạnh hấp thụ ở 880 nm [20]. 
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Hàm lượng PO₄³⁻ trong trầm tích được phân tích bằng các phương pháp 

“Chất lượng đất – phương pháp xác định hàm lượng nitơ dễ tiêu” theo TCVN 

5255:2009. Dùng dung dịch natri hydrocacbonat 0,5 mol/l (pH = 8,5) hòa tan 

các dạng phospho dễ tiêu trong đất. Xác định hàm lượng phospho trong dịch 

chiết bằng phương pháp đo màu với "màu xanh molipđen", dùng dung dịch 

axit ascorbic làm chất khử. Hàm lượng NO₃⁻ trong trầm tích phân tích dựa 

trên TCVN 8661:2011 “Chất lượng đất – xác định phospho dễ tiêu – phương 

pháp Olsen”. Dùng dung dịch kali clorua 1 mol/l để chiết các dạng nitơ dễ 

tiêu của đất, khử nitrat bằng hỗn hợp Devarda và sau đó chưng cất dịch chiết 

với natri hydroxyt trong bộ cất micro Kendan. Hấp thụ amoniac bằng dung 

dịch axit boric và xác định hàm lượng nitơ bằng cách chuẩn độ với các dung 

dịch chuẩn axit clohydric. 

2.2.2. Phương pháp thu mẫu và thu thập số liệu về hình thái, phân 

bố, sinh sản của loài H. beccarii 

2.2.2.1. Thu mẫu loài H. beccarii ngoài thực địa 

Dựa vào những ghi nhận về phân bố của hai loài H. beccarii và N. indica 

ở đầm Cầu Hai [4], [103] chúng tôi tiến hành thiết lập mạng lưới thu mẫu 

gồm 21 điểm trên toàn đầm (Hình 2.2, Bảng PL17). Đây cũng là những vị trí 

chúng tôi tiến hành khảo sát các thông số môi trường nước và môi trường 

trầm tích. Tại mỗi điểm thu mẫu, sinh khối của H. beccarii bao gồm rễ, thân, 

lá, hoa và quả được thu thập ở bên trong 3 ô tiêu chuẩn (0,5 x 0,5 m). Các ô 

tiêu chuẩn được bố trí ngẫu nhiên ở bên trong thảm cỏ. Mẫu cỏ được rửa sạch 

bằng nước trong đầm rồi cho vào túi nilon kèm nhãn ghi không thấm nước. 

Các mẫu cỏ được bảo quản trong thùng mát trước khi mang về phòng thí 

nghiệm trong vòng 24 giờ. Độ phủ của H. beccarii được xác định ngay tại 

hiện trường ở các điểm thu mẫu bằng phương pháp ô tiêu chuẩn dựa trên các 

tài liệu hướng dẫn của Mckenzie (2003) và McKenzie & Campbell (2002) 

[81], [82]. Toàn bộ các mẫu cỏ sau khi thu thập sẽ được vận chuyển về phòng 

thí nghiệm Sinh lí Thực vật, Khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm, Đại 

học Huế để tiến hành phân tích các chỉ số hình thái và khối lượng khô. 
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2.2.2.2. Phân tích mẫu loài H. beccarii trong phòng thí nghiệm 

Các mẫu cỏ loài H. beccarii sau khi thu thập ngoài hiện trường được 

mang về bảo quản trong phòng thí nghiệm để tiến hành xác định các chỉ số về 

hình thái (chiều dài thân đứng, chiều dài phiến lá, chiều rộng phiến lá, chiều dài 

cuống lá, số lượng lá, đường kính thân rễ, chiều dài lóng thân rễ), sinh sản (số 

lượng và kích thước hoa, quả, hạt), chi số về phân bố (mật độ thân đứng, sinh 

khối khô). Ở mỗi ô tiêu chuẩn tiến hành đếm số lượng thân đứng và số lượng 

hoa, quả của H. beccarii. Lấy ngẫu nhiên 30 thân đứng trong mỗi ô tiêu chuẩn 

để xác định số lượng lá, chiều dài thân đứng, chiều dài phiến lá, chiều rộng 

phiến lá, chiều dài cuống lá (Hình 2.3). Tương tự, lấy ngẫu nhiên 30 đoạn thân 

rễ (rhizome) để xác định đường kính thân và chiều dài lóng (Hình 2.3). Các chỉ 

số đo đếm được ghi chép và lưu giữ cẩn thận. 

 

Hình 2.3. Phương pháp đo một số đặc điểm hình thái ở loài H. beccarii 

(Nguồn: Đặng Thị Lệ Xuân) 

2.2.3. Phương pháp thu mẫu và thu thập số liệu về hình thái, phân 

bố, sinh sản của loài N. indica 

2.2.3.1. Thu mẫu loài N. indica ngoài thực địa 

Tương tự như loài H. beccarii, tại mỗi điểm thu mẫu sinh khối của N. 

indica được thu thập ở bên trong 3 ô tiêu chuẩn (0,5 x 0,5 m). Ở các điểm thu 
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mẫu có cả hai loài H. beccarii và N. indica cùng hiện diện, chúng sẽ được thu 

chung trong cùng ô tiêu chuẩn. Mẫu N. indica được thu thập được bảo quản 

và vận chuyển về phòng thí nghiệm tương tự như loài H. beccarii được trình 

bày ở trên. Độ phủ của N. indica cũng được xác định ngay tại mỗi điểm thu 

mẫu bằng phương pháp ô tiêu chuẩn dựa trên các tài liệu hướng dẫn của 

Mckenzie [81] và McKenzie & Campbell [82].  

Hạt trong trầm tích của loài N. indica được thu thập từ tháng 5 năm 2018 

đến tháng 11 năm 2019 với 10 chuyến thu mẫu tại 10 điểm (CH4, CH5, 

CH11, CH12, CH13, CH14, CH17, CH18, CH19, CH20) có loài N. indica 

hiện diện. tại mỗi điểm, hạt được thu bên trong 3 ô tiêu chuẩn (0,5 m x 0,5 

m). Ô tiêu chuẩn được bố trí ngẫu nhiên, toàn bộ trầm tích bề mặt bên trong ô 

tiêu thu và rây qua rây có mắt lưới 0,2 mm. Hạt của N. indica được giữ lại 

trên rây cùng một ít trầm tích sẽ được cho vào túi nilon kèm nhãn ghi. Mẫu 

hạt sau đó mang về phòng thí nghiệm để phân tích định lượng và quy ra đơn 

vị hạt/m².    

2.2.3.2. Phân tích mẫu loài N. indica trong phòng thí nghiệm 

Ở mỗi ô tiêu chuẩn, lấy ngẫu nhiên 30 thân đứng N. indica để xác định 

chiều dài thân (chồi chính), chiều dài lá, chiều dài lóng và đường kính thân 

(Hình 2.4). Các thông số hình thái của cả hai loài H. beccarii và N. indica được 

đo bằng thước kẹp điện tử (Mitutoyo 530-104, Tokyo, Japan), dựa trên phương 

pháp của Short và Duarte [120]. 
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Hình 2.4. Phương pháp đo một số đặc điểm hình thái ở loài N. indica  

(Nguồn: Đặng Thị Lệ Xuân) 

Sinh khối của H. beccarii và N. indica được rửa sạch lại với nước máy 

nhằm loại bỏ hết bùn, cát, các hạt trầm tích và thực vật phụ sinh, sau đó để ráo 

nước rồi cho vào tủ sấy. Cỏ được sấy ở nhiệt độ 60⁰C cho đến khi trọng lượng 

không đổi, sau đó lấy ra để nguội rồi đem cân để xác định sinh khối khô ([37]. 

Sinh khối của cỏ được quy đổi thành đơn vị g DW m⁻² theo công thức (1): 

                    ( ) 

Trong đó: W: Khối lượng khô của cỏ trên một mét vuông 

          : Khối lượng khô của cỏ ở ô tiêu chuẩn 

2.2.3.3. Xây dựng bản đồ phân bố của H. beccarii và N. indica 

Bản đồ phân bố độ phủ và mật độ của hai loài H. beccarii và N. indica 

được thể hiện bằng phần mềm QGIS 3.6. Số liệu độ phủ và mật độ được nội 

suy bằng công thức (2). 
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Công thức tính giá trị nội suy: 

     
∑        ⁻ 
 
   

∑   
   

   

     (2) 

Trong đó:  - Z0: Giá trị nội suy tìm được tại điểm cần tính. 

 - zi: Giá trị mẫu đã biết tại điểm i. 

 - di: Khoảng cách từ điểm cần tính đến điểm đã biết i. 

 - n: Số điểm đã biết giá trị mẫu. 

 - N: Hằng số WD. 

Các bước được thực hiện được thể hiện qua sơ đồ sau (Hình 2.5): 

 

Hình 2.5. Sơ đồ các bước thành lập bản đồ  

phân bố cỏ bằng phương pháp nội suy IDW 
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2.2.4. Phương pháp khảo sát sự ảnh hưởng của độ mặn lên sự sinh 

trưởng của hai loài H. beccarii và N. indica 

2.2.4.1. Thí nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng của độ mặn lên sự sinh 

trưởng của hai loài H. beccarii và N. indica 

Chuẩn bị vật liệu thí nghiệm 

Các đoạn thân rễ của H. beccarii được thu thập ở đầm Cầu Hai, tại thảm 

cỏ đơn loài của H. beccarii có độ sâu 1,1 m và độ mặn 11‰. Các thân đứng 

loài N. indica được thu thập ở thảm cỏ đơn loài của N. indica có độ sâu môi 

trường nước là 1,2 m và độ mặn là 8,8 ‰. Trầm tích bề mặt sử dụng để làm 

giá thể trồng cỏ được thu thập tại cùng vị trí thu mẫu cỏ và cho vào các bao 

tải. Cỏ cùng trầm tích sau đó được vận chuyển về khu bố trí thí nghiệm. 

 Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng của độ mặn môi trường nước lên sinh 

trưởng của loài H. beccarii và N. indica được bố trí tại khu nhà lưới của khoa 

Môi Trường, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Thời gian thí nghiệm kéo 

dài trong 08 tuần đới với loài N. indica và 12 tuần đối ở loài H. beccarii (từ 

ngày 20 tháng 03 năm 2019 đến ngày 20 tháng 06 năm 2019). Hệ thống thí 

nghiệm nuôi trồng loài H. beccarii được thiết kề gồm 5 bể kính (70  40  44 

cm) và 20 chậu nhựa (26  20  18 cm). 5 bể kính chứa môi trường nuôi 

trồng tương ứng 5 mức độ mặn thí nghiệm 0‰, 5‰, 10‰, 15‰ và 20‰. 20 

chậu nhựa dùng để trồng các thân rễ H. beccarii. Hệ thống thí nghiệm nuôi 

trồng loài N. indica gồm 6 bể kính và 24 chậu nhựa có cùng kích thước như ở 

loài H. beccarii. 6 bể kính được sử dụng để chứa môi trường nước tương ứng 

với 6 mức độ mặn 0‰, 5‰, 10‰, 15‰, 20‰ và 25‰. Các mức độ mặn được 

xây dựng trên kết quả ghi nhận ở các nghiên cứu trước về độ mặn phân bố của 

cả hai loài H. beccarii và N. indica ở môi trường tự nhiên [2], [101]. Độ mặn 

môi trường nước được xác định bằng máy đo môi trường nước đa chỉ tiêu 

HORIBA (HORIBA Advanced Techno Co., Ltd, Tokyo, Nhật Bản). Mỗi bể 
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kính được gắn 1 máy bơm lọc nước tuần hoàn. Sử dụng nước máy (để sau 24 

giờ) và muối biển để chuẩn bị môi trường nước tương ứng với các độ mặn thử 

nghiệm [97]. Độ mặn của môi trường nuôi trồng được pha như sau: 

0‰   : nước ngọt 

5‰   : 10 lít nước ngọt + 50g muối biển 

10‰  : 10 lít nước ngọt + 125g muối biển 

15‰  : 10 lít nước ngọt + 170g muối biển 

20‰  : 10 lít nước ngọt + 240g muối biển 

25‰  : 10 lít nước ngọt + 300g muối biển 

Trầm tích sử dụng làm giá thể trồng cỏ được để khô, nghiền nhỏ, sau đó 

rây qua rây có mắt lưới 0,5 mm để loại bỏ các hạt sỏi lớn, các thực vật phụ sinh 

và các tàn dư thực – động vật, sau đó cho vào các chậu nhựa tạo một lớp dày 5 

cm. 

Đối với loài H. beccarii, chọn lựa cẩn thận 12 đoạn thân rễ (rhizome 

fragments) mang đủ 4 chồi (shoots) và 4 rễ đơn (roots) còn nguyên vẹn rồi đem 

trồng thành 4 hàng trong mỗi chậu nhựa. Bốn chậu nhựa đã được trồng cỏ 

(tương ứng cho 4 lần lặp lại) được đặt vào một bể kính đã được chuẩn bị sẵn 

môi trường nước. Ở loài N. indica, chọn 30 thân đứng N. indica (dài khoảng 6 

cm) có chồi và rễ còn nguyên vẹn đem trồng vào mỗi chậu nhựa thành 3 hàng. 

4 chậu nhựa đã được trồng cỏ (tương ứng cho 4 lần lặp lại) được đặt vào một 

bể kính đã được chuẩn bị sẵn môi trường nước. Hệ thống thí nghiệm sau khi 

trồng cỏ sẽ được kiểm tra tổng thể lại một lần nữa hệ thống điện, hoạt động của 

máy bơm lọc nước, mực nước ở mỗi bể và các thông số môi trường nước như 

pH, độ đục, độ mặn. 

 Theo dõi các chỉ tiêu và thu thập số liệu 

Số lượng các đoạn thân rễ (loài H. beccarii) và thân đứng (loài N. indica) 

sống sót và được theo dõi hàng tuần. Sự dài thêm của các đoạn thân rễ loài H. 

beccarii được đánh dấu bằng cách cắm các que gỗ nhỏ (wooden sticks). Các 
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chỉ số hình thái như số lượng thân đứng, chiều dài phiến lá, chiều rộng phiến 

lá, chiều dài cuống lá, chiều dài thân đứng ở loài H. beccarii; và số lượng 

lóng, số lượng nhánh trên mỗi thân đứng, chiều dài lá, chiều dài thân đứng 

(chồi chính) của N. indica được xác định vào tuần thứ 8 của thời kỳ thí 

nghiệm. Tất cả các chỉ số hình thái của hai loài đều được đo bằng thước kẹp 

điện tử (Mitutoyo 530-104, Tokyo, Japan), riêng thân đứng loài N. indica 

được đo bằng thước chia độ mm . Loài N. indica được kết thúc thí nghiệm sau 

8 tuần, trong khi loài H. beccaii thí nghiệm được kéo dài thêm 4 tuần (kết 

thúc sau 12 tuần). Các chỉ số sinh trưởng và các chỉ số hình thái của cỏ (H. 

beccarii và N. indica) được xác định dựa vào phương pháp của Short và 

Duarte [120]. Tốc độ sinh trưởng của thân rễ loài H. beccarii và thân đứng 

loài N. indica được xác định theo công thức (3): 

   
         

 
   ( ) 

Trong đó:  G: Là tốc độ sinh trưởng của thân rễ/thân đứng (mm/ngày) 

        Li+1: Chiều dài của thân rễ/thân đứng ở lần đo trước (mm) 

        Li: Chiều dài của thân rễ/thân đứng ở lần đo tiếp theo 

(mm) 

        t: Số ngày giữa mỗi lần đo (3 ngày) 

Mực nước ở các bể được ổn định ở mức 25 cm trong suốt thời kỳ thí 

nghiệm. Các thông số môi trường nước như pH, độ mặn, độ đục sẽ được kiểm 

tra và điều chỉnh 3 ngày 1 lần. Các thí nghiệm được thực hiện ở khu thí 

nghiệm ngoài trời có mái che, do đó, các yếu tố như nhiệt độ không khí và 

điều kiện chiếu sáng gần giống với điều kiện tự nhiên. Nhiệt độ không khí 

trung bình từ 25,5 – 31,1 ⁰C (TT KT&TV tỉnh Thừa Thiên Huế), cường độ 

ánh sáng vào lúc giữa trưa 33,4 - 39,700 lux (Testo 540 Handy Lux meter, 

Trung Quốc).  

Kết thúc thí nghiệm, toàn bộ sinh khối của H. beccarii và N. indica được 

thu hoạch và đem vào phòng thí nghiệm. Tại phòng thí nghiệm, mẫu cỏ được 



 43 

rửa sạch lại với nước máy và đếm số lượng thân đứng (loài H. beccarii). Toàn 

bộ sinh khối của H. beccarii và N. indica được mang sấy ở nhiệt độ 60⁰C cho 

tới khi trọng lượng không đổi, sau đó lấy ra để nguội rồi đem cân để xác định 

sinh khối khô (g DW) tích lũy ở mỗi độ mặn thí nghiệm ở mỗi loài [37]. 

 

Hình 2.6. Quy trình thí nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng  

của độ mặn lên sinh trưởng của H. beccarii và N. indica 

2.2.4.2. Thí nghiệm khảo sát sự ảnh hưởng của độ mặn lên sự nảy mầm 

cây con (seedling) từ hạt và sự sinh trưởng của cây con ở loài N. indica 

Chuẩn bị thí nghiệm 

Hạt của N. indica và trầm tích được thu tại cùng một vị trí có thảm cỏ N. 

indica phát triển dày đặc ở đầm Cầu Hai có độ sâu cột nước là 1,1 m và độ 

mặn môi trường nước là 8,7‰. Lấy trầm tích bề mặt và tiến hành rây qua rây 

có mắt lưới 0,3 mm để thu hạt của N. indica. Hạt của N. indica cùng với một 

ít trầm tích còn sót lại trên rây được cho vào hai hộp nhựa (5 × 5 × 6 cm), sau 

đó được đem về phòng thí nghiệm. Một ít trầm tích được mang về để dùng 

làm giá thể gieo hạt. 

Tại phòng thí nghiệm, hai hộp đựng hạt có lẫn trầm tích được làm sạch lại 

với nước máy, sau đó lấy từng lượng nhỏ cho vào đĩa petri và đặt lên kính hiển 

vi soi nổi (JSZ5B-Genius, Trung Quốc) để tuyển chọn những hạt đạt yêu cầu. 

Sử dụng nước máy và muối biển để chuẩn bị môi trường nước cho 5 mức độ 
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mặn thí nghiệm là 0‰, 5‰, 10‰, 15‰ và 20‰ ở 5 bể kính có kích thước 70 

 40  44 cm. Độ mặn của môi trường nuôi trồng được pha tương tự như hai 

this nghiệm trên. Trầm tích dùng làm giá thể gieo hạt được loại bỏ hạt của N. 

indica, các hạt sỏi và tàn dư động thực vật bằng rây có mắt lưới 0,3 mm. Trầm 

tích sau đó được cho vào các chậu nhựa có kích thước 26  20  18 cm. 

Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí cùng vị trí với các thí nghiệm nuôi trồng cỏ ở 

trên. Thời gian thí nghiệm kéo dài trong 28 ngày. Các chậu nhựa sau khi đã 

được chuẩn bị sẵn giá thể, mỗi chậu được gieo vào 300 hạt N. indica, dùng 

nhíp gieo hạt đều trên bề mặt của chậu nhựa. 3 chậu (tương ứng cho 3 lần lặp 

lại) đã được gieo hạt được đặt vào một bể kính đã được chuẩn bị sẵn môi 

trường nước. Mỗi bể kính được gắn 1 máy bơm lọc nước tuần hoàn và mực 

nước được duy trì ở mức 25 cm trong suốt thời kỳ thí nghiệm. 

Theo dõi thí nghiệm và thu thập số liệu 

Từ ngày thứ 7 của thời kỳ thí nghiệm, tiến hành đo chiều dài cây con với 

tần suất 3 ngày 1 lần. Tốc độ sinh trưởng của cây con được tính bằng công 

thức (2). Số lượng cây con và một số đặc điểm hình thái của cây con như 

chiều dài lá, chiều dài lóng, số lượng lóng và số lượng nhánh ở các độ mặn sẽ 

được xác định khi kết thúc thí nghiệm. Độ mặn và các yếu tố môi trường như 

pH, độ đục của nước được kiểm tra 3 ngày 1 lần bằng máy đo đa chỉ tiêu 

HORIBA. Chế độ chiếu sáng, cường độ ánh sáng và nhiệt độ không khí gần 

giống với điều kiện tự nhiên. Chế độ chiếu sáng là 12 giờ sáng/12 giờ tối, 

cường độ ánh sáng được đo vào lúc giữa trưa là 32,7 – 34,9 lux, nhiệt độ 

không khí trung bình từ 25,5 – 28,8⁰C (TT KT&TV tỉnh Thừa Thiên Huế). 

2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Phần mềm IBM SPSS Statistics Version 20 được sử dụng cho việc vẽ 

biểu đồ và phân tích số liệu nghiên cứu. Số liệu trước khi phân tích, các biến 

được kiểm tra phân phối chuẩn bằng Shapiro-Wilk Test. Sự khác nhau giữa 
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các biến được kiểm tra bằng Friedman ANOVA và hậu kiểm bằng Wilcoxon; 

hoặc Repeated Mesures ANOVA hay One-Way ANOVA và hậu kiểm bằng 

Duncan. Mối tương quan giữa các biến được kiểm tra bằng phương pháp 

Spearman hay Pearman phụ thuộc vào sự phân phối chuẩn của các biến. 

 

Hình 2.8. Sơ đồ phương pháp tiếp cận nghiên cứu 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG ĐẦM CẦU HAI 

Độ mặn môi trường nước (‰) 

Đầm Cầu Hai là một thủy vực có diện tích mặt nước lớn nhất của hệ đầm 

phá TG-CH, thông với biển Đông qua cửa Tư Hiền, kết nối với các khu vực 

khác của hệ qua đầm Thủy Tú và tiếp nhận nước ngọt từ các con sông đổ vào 

đầm (sông Đại Giang, sông Truồi, sông Cầu Hai). Đầm Cầu Hai được xem là 

có môi trường nước lợ điển hình với độ mặn trong thời gian khảo sát ghi nhận 

dao động từ 0,1 – 20,6‰, trung bình 9,3 ± 0,2‰, (TB ± SE, n =135). Vào 

mùa mưa, nguồn nước ngọt đổ vào từ các con sông gia tăng làm độ mặn của 

đầm giảm đáng kể, đặc biệt ở các khu vực cửa sông hầu như bị ngọt hóa (độ 

mặn giảm xuống ở mức 0,1‰), nền độ mặn của đầm tăng cao hơn trong các 

tháng mùa khô. Theo kết quả đo đạc, ở các khu vực khảo sát độ mặn có sự 

khác biệt khá rõ theo thời gian khảo sát (² (14, n = 21) = 224,1; p < 0,0001), giá 

trị trung bình thường đạt cao từ tháng 4 đến tháng 9, cao nhất vào tháng 

9/2018 (14,8 ± 0,4‰) và thấp hơn từ tháng 1 đến tháng 3, thấp nhất rơi vào 

tháng 1/2019 (1,5 ± 0,2‰), (TB ± SE, n = 21), (Hình 3.1 A). Về mặt không 

gian cũng ghi nhận độ mặn có sự biến động đáng kể ở các điểm khảo sát (² 

(20, n = 15) = 196,8; p < 0,0001) (Hình 3.2 A). Các điểm khảo sát nằm trong khu 

vực phía đông nam của đầm (thuộc thị trấn Phú Lộc, và các xã Lộc Trì, Lộc 

Bình, Vinh Hưng và Vinh Giang) gần với vùng cửa biển Tư Hiền nên có độ 

mặn trung bình cao hơn (9,9 – 12,7‰); trong khi các điểm khảo sát ven bờ 

phía tây bắc của đầm (thuộc xã Lộc Điền, Lộc An và Vinh Hà) thường xuyên 

nhận nguồn nước ngọt đổ vào từ các con sông như sông Truồi, Đại Giang, 

Cầu Hai, Cống Quang nên có độ mặn trung bình thấp hơn (4,8 – 9,3‰). 
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Nhiệt độ nước (⁰C) 

Nhiệt độ môi trường nước dao động từ 20,7 – 34,8ºC, nhiệt độ trung bình 

là 29,6 ± 0,2 ⁰C, (TB ± SE, n = 135). Nhiệt độ nước ở các tháng khảo sát có 

sự khác biệt đáng kể (² (14, n = 21) = 270,9; p < 0,0001) và có cùng xu hướng 

với độ mặn. Nhiệt độ nước cao hơn ở các tháng trong mùa khô và đạt cực đại 

vào tháng 7/2018 với giá trị trung bình là 33,2 ± 0,2 ⁰C; nhiệt độ thấp hơn ở 

các tháng mùa mưa và thấp nhất rơi vào tháng 1/2019 với mức nhiệt độ trung 

bình là 24,4 ± 0,2 ⁰C (Hình 3.1 B), (TB ± SE, n = 21). Nhiệt độ nước cũng có 

khác biệt có ý nghĩa ở các điểm khảo sát (² (20, n = 15) = 75,9; p < 0,0001) 

nhưng mức độ chênh lệch không lớn ở cùng một thời điểm khảo sát và giá trị 

trung bình về nhiệt độ giữa các điểm chỉ lệch nhau khoảng trên dưới 2
0
C, 

(Hình 3.2 B). 

Độ sâu (m) 

Độ sâu của đầm được tính dựa trên độ sâu đo đạc ở các điểm khảo sát 

trong khu vực nghiên cứu. Độ sâu dao động từ 0,2 – 2,4 m và trung bình là 

1,2 ± 0,02 m, (TB ± SE, n = 135). Độ sâu có sự sai khác có ý nghĩa giữa các 

đợt khảo sát (rmA, F = 334,7; p < 0,0001). Độ sâu của đầm cao hơn ở các 

tháng mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 11) và cao nhất ở tháng 11/2018 là 1,7 

± 0,08 m. Độ sâu giảm xuống đáng kể vào các tháng mùa khô (từ tháng 2 đến 

tháng 8) và thấp nhất vào tháng 7/2019 là 0,9 ± 0,08 m (Hình 3.1 C), (TB ± 

SE, n = 21). Độ sâu cũng có sự sai khác ở các điểm khảo sát (² (20, n = 15) = 

247,8; p < 0,0001). Các điểm ở ven đầm có mực nước nông (0,5 – 0,9 m) gồm 

CH1, CH5, CH19, CH20, CH21; các điểm còn lại có độ sâu lớn hơn (1,2 – 

1,8 m). Điểm khảo sát CH6 có mực nước sâu nhất là 1,9 ± 0,04 m và mực 

nước nông nhất được ghi nhận tại điểm CH20 (0,5 ± 0,05 m), (TB ± SE, n = 

15) (Hình 3.2 C). 
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Độ đục (NTU) 

Đầm Cầu Hai có độ đục dao động từ 0 – 75,1 NTU, độ đục trung bình là 

10,2 ± 0,6 NTU, (TB ± SE, n = 135). Độ đục nước có sự sai khác đáng kể 

giữa các tháng khảo sát (² (14, n = 21) = 62,3; p < 0,0001), độ đục cao nhất rơi 

vào tháng 7/2018 (16,2 ± 3,9 NTU) và thấp nhất rơi vào tháng 11/2018 (4,4 ± 

0,9 NTU), (TB ± SE, n = 21) (Hình 3.1 D). Độ đục của môi trường nước có 

sai khác có ý nghĩa ở các điểm khảo sát (² (20, n = 15) = 83,5; p < 0,0001). Nhìn 

chung các điểm khảo sát gần phía cửa Tư Hiền có độ đục thấp hơn các điểm 

khảo sát còn lại. Hai điểm có độ đục cao nhất gồm CH20 (19,6 ± 5,1 NTU) và 

CH21 (18,5 ± 3,8 NTU). Điểm CH20 do mực nước nông và gần khu dân cư 

và ao nuôi thủy sản, còn CH21 là điểm nằm trong vùng nước tù đọng khó lưu 

thông, do đó môi trường nước có độ đục cao. Môi trường nước trong nhất với 

độ đục thấp nhất được ghi nhận tại điểm CH4 là 2,7 ± 0,6 NTU), (TB ± SE, n 

= 15) (Hình 3.2 D). 

pH 

pH môi trường nước dao động từ 4,1 – 9,9, pH và trung bình là 7,6 ± 

0,07, (TB ± SE, n = 135). pH môi trường nước có sự sai khác giữa các tháng 

khảo sát (² (14, n = 21) = 101,4; p < 0,0001), pH cao hơn ở các tháng mùa khô 

(từ tháng 3 đến tháng 7) và cao nhất ở tháng 3/2019 là 8,8 ± 0,2. pH nước 

thấp hơn ở các tháng mùa mưa (từ tháng 11 đến tháng 2) và thấp nhất được 

ghi nhận ở tháng 11/2019 là 6,2 ± 0,05, (TB ± SE, n = 21), (Hình 3.1 E). pH 

môi trường nước tương đối đồng nhất ở các điểm khảo sát và không có sự sai 

khác có ý nghĩa thống kê (Hình 3.2 E). 
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Hình 3.1 (A-E): Một số yếu tố môi trường nước đầm Cầu Hai trong thời gian 

nghiên cứu. Độ mặn (A); nhiệt độ (B); độ sâu (C); độ đục (D); và pH (E) 
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Hình 3.2 (A-E): Một số yếu tố môi trường nước ở đầm Cầu Hai. 

Độ mặn (A); nhiệt độ (B); độ sâu (C); độ đục (D); và pH (E) 
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Các yếu tố môi trường nước gồm độ mặn, nhiệt độ nước, độ đục và pH 

của đầm Cầu Hai có sự thay đổi theo mùa trong năm và đều có cùng cùng xu 

hướng cao hơn trong mùa khô và thấp hơn trong mùa mưa. Kết quả khảo sát 

của chúng tôi gần giống với ghi nhận của Phan Thị Thúy Hằng năm 2015 

[101]. Tuy nhiên, ở nghiên cứu này chúng tôi thiết lập mạng lưới các điểm thu 

mẫu giới hạn trong khu vực phân bố của hai loài H. beccarii và N. indica 

[101], do đó khu vực gần cửa Tư Hiền không được khảo sát dẫn đến giá trị độ 

mặn trung bình thấp hơn so với những kết quả của các nghiên cứu trước [2], 

[101]. Độ đục môi trường nước cao hơn nhiều so với những ghi nhận trước 

đây [101], có thời điểm lên tới 75,1 NTU. Nguyên nhân độ đục nước cao 

trong thời gian nghiên cứu là do hoạt động thủy sản gia tăng, đặc biệt dự án 

trồng cây ngập mặn được diễn ra trùng với thời gian chúng tôi khảo sát. Hoạt 

động nạo vét, đào đất và vận chuyển trầm tích trồng rừng ngập mặn ở ven 

đầm thuộc xã Lộc Trì và Thị trấn Phú Lộc (CH1, CH2). pH môi trường nước 

của đầm trong thời gian khảo sát được ghi nhận thấp hơn so với kết quả ghi 

nhận ở các năm 2008 (8,53), 2009 (7,8 – 8,1) [1] và 2015 (7,6 – 8,4) [101]. 

 

Hình 3.3 (A-B): Nồng độ N-NO₃⁻ (A); và nồng độ P-PO₄³⁻ (B) 

của môi trường nước ở đầm Cầu Hai. 

Nồng độ N-NO₃⁻ và P-PO₄³⁻ trong nước và trầm tích 

Nồng độ các chất dinh dưỡng dễ tiêu như N-NO₃⁻ và P-PO₄³⁻ của môi 

trường nước dao động từ 0,006 mg/l – 0,573 mg/l và 0,001 – 0,429 mg/l, và 
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trung bình là 0,11 ± 0,006 mg/l và 0,05 ± 0,004 mg/l, (TB ± SE, n = 231). 

Nồng độ N-NO₃⁻ và P-PO₄³⁻ có sự sai khác ở các tháng khảo sát, tương ứng 

là (² (10, n = 21) = 124,9; p < 0,0001), (² (10, n = 21) = 137,6; p < 0,0001), (Hình 

3.3 A, B). Nồng độ N-NO₃⁻ cao nhất rơi vào tháng 11/2018 là 0,233 ± 0,01 

mg/l và thấp nhất vào tháng 7/2019 là 0,044 ± 0,003 mg/l, (TB ± SE, n = 21). 

Phân tích thống kê cho thấy nồng độ N-NO₃⁻ trong môi trường nước không 

có sai khác có ý nghĩa ở các điểm khảo sát. Nồng độ P-PO₄³⁻ trong nước cao 

nhất được ghi nhận ở tháng 5/2018 là 0,151 ± 0,01 mg/l và thấp nhất vào 

tháng 7/2018 là 0,014 ± 0,001 mg/l, (Hình 3.3B), (TB ± SE, n = 21). Nồng độ 

P-PO₄³⁻ của môi trường nước cũng ghi nhận có sự sai khác ở các điểm khảo 

sát (² (10, n = 21) = 35; p = 0,02), cao nhất ở điểm CH21 là 0,123 ± 0,03 mg/l và 

thấp nhất ở điểm CH12 là 0,02 ± 0,01 mg/l, (TB ± SE, n = 11). So sánh với 

kết quả quan trắc của Nguyễn Huy Anh năm 2012 cho thấy nồng độ N-NO₃⁻ 

của môi trường nước ở nghiên cứu này thấp hơn, nhưng nồng độ P-PO₄³⁻ lại 

cao hơn đáng kể [1]. 

 

Hình 3.4 (A-B): Nồng độ N- NO₃⁻ (A); và P-PO₄³⁻ (B) 

của môi trường trầm tích đầm Cầu Hai 

Hàm lượng N-NO₃⁻ trong trầm tích của đầm dao động từ 0,014 – 0,811 

mg/kg và trung bình là 0,319 ± 0,024 mg/kg, (TB ± SE, n = 105). Nồng độ N-

NO₃⁻ có sự sai khác ở các tháng khảo sát (² (4, n = 21) = 16,2; p = 0,003), thấp 
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nhất vào tháng 11/2018 là 0,152 ± 0,042 mg/kg và cao nhất vào tháng 5/2018 

là 0,587 ± 0,029 mg/kg, (TB ± SE, n = 21), (Hình 3.4 A). Nồng độ N-NO₃⁻ 

có sự khác biệt ở các điểm khảo sát (² (20, n = 5) = 56,3; p < 0,0001), cao nhất 

được ghi nhận ở điểm CH2 (0,599 ± 0,119 mg/kg) và thấp nhất tại điểm 

CH20 (0,161 ± 0,069 mg/kg), (TB ± SE, n = 5). 

Nồng độ P-PO₄³⁻ dao động từ 0,103 – 4,532 mg/kg và trung bình là 

1,336 ± 0,085 mg/kg, (TB ± SE, n = 105). Nồng độ P-PO₄³⁻ cũng có sự sau 

khác ở các tháng khảo sát (² (4, n = 21) = 16,2; p = 0,003), cao nhất rơi vào 

tháng 1/2019 là 1,933 ± 0,198 mg/kg và thấp nhất ghi nhận ở tháng 7/2018 là 

0,968 ± 0,144 mg/kg, (TB ± SE, n = 21), (Hình 3.4 B). Nồng độ P-PO₄³⁻ có 

sai khác đáng kể ở các điểm khảo sát (² (20, n = 5) = 42,5; p = 0,002), cao nhất 

tại điểm CH21 là 3,063 ± 0,604 mg/kg và thấp nhất ở điểm CH19 là 0,596 ± 

0,259 mg/kg, (TB ± SE, n = 5). 

3.2. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, PHÂN BỐ VÀ SINH SẢN CỦA 

LOÀI H. beccarii Ở ĐẦM CẦU HAI 

3.2.1. Đặc điểm hình thái của H. beccarii 

H. beccarii sinh trưởng ở đầm Cầu Hai có dạng thân rễ mảnh, nhỏ (Hình 

3.5 A). Thân rễ phân đốt, tương ứng mỗi đốt có một thân đứng và một rễ đơn. 

Chiều dài của thân đứng dao động từ 2,3 – 49,1 mm, trung bình 15,1 ± 0,3 

mm. Gốc thân đứng được bao bởi hai vảy nhỏ, đỉnh của thân đứng mang vòng 

lá từ 4 - 12 lá, trung bình 6,6 ± 0,07 lá (Hình 3.5 B). Thân rễ phân nhiều 

nhánh hình thành mạng lưới nằm dưới lớp trầm tích. Các lóng thân rễ có 

chiều dài từ 6,6 – 30,7 mm, trung bình là 16,7 ± 0,3 mm. Đường kính thân rễ 

từ 0,25 – 1,0 mm, trung bình 0,6 ± 0,01 mm. Lá có dạng lá đơn nguyên, hình 

elip dài, chóp lá có hình mũi mác hơi tù, mép lá có các gai nhỏ. Chiều dài 

phiến lá dao động từ 2,0 – 25,9 mm và trung bình là 17,4 ± 0,1 mm; chiều 

rộng phiến lá từ 0,3 – 2,6 mm và trung bình là 1,7 ± 0,01 mm. Phiến lá có 3 
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gân dọc, các gân chạy song song và hội tụ ở chóp lá, lá không có gân ngang 

(Hình 3.5 C). Lá của H. beccarii có cuống lá dài, cuống lá thường dài hơn 

phiến lá và có chiều dài từ 3,7 – 39,0 mm, trung bình là 18,9 ± 0,3 mm (Hình 

3.5 B). 

 

Hình 3.5(A-C): Thảm cỏ H. beccarii ở đầm Cầu Hai (A); hình thái của H. 

beccarii (B); chóp lá với các gân lá (hình mũi tên) của H. beccarii (C) 

(Nguồn: Đặng Thị Lệ Xuân) 

Bảng 3.1. Một số đặc điểm hình thái của H. beccarii ở đầm Cầu Hai 

Đặc điểm Khoảng dao động 
Trung bình ± SE, 

n = 300 

Số lá/thân đứng (lá) 4 – 12 7,0 ± 0,07 

Chiều rộng phiến lá (mm) 0,3 – 2,6 1,7 ± 0,01 

Chiều dài phiến lá (mm) 4,0 – 25,9 17,4 ± 0,1 

Chiều dài cuống lá (mm) 3,7 – 39,0 18,9 ± 0,3 

Chiều dài thân đứng (mm) 2,3 – 49,1 15,1 ± 0,3 

Chiều dài lóng (mm) 6,6 – 30,7 16,7 ± 0,3 

Đường kính thân rễ (mm) 0,3 – 1,0 0,6 ± 0,01 
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Bảng 3.2. So sánh một số đặc điểm hình thái của H. beccarii ở đầm Cầu Hai với các nghiên cứu khác 

Khu vực nghiên cứu Số lá/chồi 

Chiều dài 

phiến lá 

(mm) 

Chiều rộng 

phiến lá 

(mm) 

Chiều dài 

cuống lá 

(mm) 

Chiều dài 

thân đứng 

(mm) 

Chiều dài 

lóng (mm) 

Đường 

kính thân 

rễ (mm) 

Tài liệu tham khảo 

Cửa sông Mandovi, 

Goa, Ấn Độ 
3 – 10 12 1,5 4 – 13 - - - Untawale và Jagtap (1977) 

Rừng ngập mặn, cửa 

sông, đầm phá ở 

Philippines 

10 8 – 15 1 - 2 - - 10 – 30 1,0 Menez và cs. (1983) 

Bờ biển phía Nam 

Trung Quốc, vịnh 

Bengal 

- 6 – 13 1 - 2 10 – 20 - - - Phillips và Menez (1988) 

Cửa sông Bakkhali, 

Bănglades 
4 - 8 10 - 25 2 30 - 10 - 30 1,0 Kanal và Short (2009) 

- 4-10 13 1-2 - - - - Short và cs., 2001 

Việt Nam 4-8 20-30 2-4 15-20 - 10-20 - 
Nguyễn Văn Tiến và cs., 

2002 

Cồn Chìm, đầm Thủy 

Tú, Việt Nam 
- 9,2 – 22,8 0,6 – 1,8 - 2,7 – 18,3 7,5 – 23,1 - 

Trần Nguyễn Quỳnh Anh 

Lương Quang Đốc (2012) 

Đảo Kalegauk, 

Myanmar 
4 - 10 7 - 15 1 - 3 - - 10 - 25 1,0 Aye và cs. (2014) 

Bờ biển Port Blair, 

đảo Andaman và đảo 

Nicobar, Ấn Độ 

2 – 6 4,7 – 7,6 0,8 – 3,9 5,7 – 12,7 - 6,2 – 16,5 0,2 – 0,4 
Sanvuriranjan và cs. 

(2015) 

Đầm Cầu Hai, Việt 

Nam 

4 – 12 

(7,0 ± 0,07) 

4,0 – 25,9 

(17,4 ± 0,1) 

0,3 – 2,6 

(1,7 ± 0,01) 

3,7 – 39,0 

(18,9 ± 0,3) 

2,3 – 49,1 

(15,1 ± 0,3) 

6,6 – 30,7 

(16,7 ± 0,3) 

0,3 – 1,0 

(0,6 ± 0,01) 
Nghiên cứu này 

Ghi chú: (-) không có số liệu 
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Theo bảng 3.2 cho thấy loài H. beccarii phân bố ở môi trường đầm Cầu 

Hai có số lượng lá cao hơn so với những ghi nhận trước đây. Số lượng lá trên 

mỗi thân đứng cao nhất đạt đến 12 lá, trong khi các nghiên cứu khác số lượng 

lá cao nhất là 10 lá [19], [132], 8 lá [64]. H. beccarii sinh trưởng ở ven bờ 

biển và các đảo của Ấn Độ có số lượng lá chỉ từ 4 – 6 lá [114]. Chiều dài 

phiến lá của H. beccarii ở nghiên cứu này giống với chiều dài phiến lá của 

loài được ghi nhận ở cửa sông Bănglades [64] và Cồn Chìm (đầm Thủy Tú) 

[2]. Một số nghiên cứu khác cho thấy chiều dài phiến lá của loài đạt từ 7,6 – 

16 mm [19], [86], [114], [132]. Chiều rộng phiến lá của H. beccarii ở Cầu Hai 

gần giống với những ghi nhận ở các vùng phân bố khác, nhưng chiều dài 

cuống lá dài hơn đáng kể so với một số công bố trước đây [107], [114], [132], 

(Bảng 3.2). Chiều dài lóng thân rễ cũng giống với sự ghi nhận ở Philippines 

(10-30 mm) [86], Bănglades (10-30 mm) [64] và Myamar (10-25 mm). H. 

beccarii phân bố ở bờ biển Port Blair, đảo Andaman và đảo Nicobar, Ấn Độ 

có chiều dài lóng thân rễ ngắn hơn đáng kể (6,2 – 16,5 mm) [114]. Những ghi 

nhận này cho thấy, khi loài H. beccarii sinh trưởng ở môi trường cửa sông và 

đầm phá thì đặc điểm hình thái có kích thước lớn hơn (chiều dài lóng, chiều 

dài phiến lá, chiều rộng phiến lá) so với khi loài sinh trưởng ở môi trường 

biển như ven bờ biển và các đảo. Cùng trên một hệ phá TG - CH, nhưng chiều 

dài thân đứng của H. beccarii sinh trưởng ở đầm Thủy Tú ngắn hơn đáng kể 

(7,5 mm) [2] so với ghi nhận ở nghiên cứu này. H. beccarii phân bố ở đầm 

Cầu Hai có số lượng lá cao hơn, chiều dài phiến lá, chiều dài cuống lá và 

chiều dài thân đứng dài hơn so với những ghi nhận mô tả của loài ở các 

nghiên cứu khác. Giá trị lớn hơn về một số đặc điểm hình thái của H. beccarii 

ở đầm Cầu Hai thể hiện điều kiện môi trường nơi đây là thích hợp cho sự sinh 

trưởng, phát triển của loài cỏ biển này. 
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3.2.2. Đặc điểm phân bố của H. beccarii và ảnh hưởng của một số 

yếu tố môi trường lên phân bố của H. beccarii  

3.2.2.1. Đặc điểm phân bố của H. beccarii 

Quá trình khảo sát từ tháng 3/2018 đến tháng 11/2019 ghi nhận, loài cỏ 

biển H. beccarii phân bố rộng ở đầm Cầu Hai với sự góp mặt tại 13/21 điểm 

khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trung bình độ phủ, sinh khối và mật độ 

thân đứng của loài H. beccarii được xác định tương ứng là 37,8 ± 3,4 %, 13,6 

± 1,6 g DW m⁻², 1.923,6 ± 211,2 thân/m², (TB ± SE, n = 143). Các quần thể 

loài H. beccarii phân bố không đồng đều mà có sự biến động đáng kể theo 

không gian. Kết quả phân tích thống kê cho thấy rằng phân bố của H. beccarii 

có sự sai khác có ý nghĩa về độ phủ (² (12, n = 11) = 42,6, p < 0,0001), sinh khối 

(² (12, n = 11) = 41,5, p < 0,0001) và mật độ thân đứng (² (12, n = 11) = 41,9, p < 

0,0001) ở các điểm khảo sát. Độ phủ, sinh khối và mật độ thân đứng của H. 

beccarii đều đạt cực đại tại điểm khảo sát CH1, tương ứng là 76,2 ± 9,8 %, 

26,2 ± 6,1 g DW m⁻², 3.388,3 ± 634,9 thân/m². Độ phủ, sinh khối và mật độ 

thân đứng của loài thấp nhất tại điểm CH17, tương ứng là 6,4 ± 6,4 %, 1,36 ± 

1,36 g DW m⁻², 755,1 ± 755,1 thân/m², (TB ± SE, n = 11). 

 

Hình 3.6. Mật độ thân đứng của H. beccarii ở đầm Cầu Hai 

 trong thời gian khảo sát 
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Hình 3.7 (A-E): Độ phủ loài H. beccarii ở đầm Cầu Hai năm 2018.  

Tháng 3 (A); tháng 5 (B); tháng 7 (C); tháng 9 (D); và tháng 11 (E) 

Phân bố của H. beccarii biến động rõ nét theo thời gian với sự sai khác 

đáng kể về độ phủ (² (10, n = 13) = 53,3, p < 0,0001) (Hình 3.7 A-E, Hình 3.8 A-F), 

mật độ thân đứng (² (10, n = 13) = 57,2, p < 0,0001) (Hình 3.6) và sinh khối (² (10, n 

= 13) = 66,9, p < 0,0001) (Hình 3.9 A-E, Hình 3.10 A-F) ở các tháng khảo sát. 

Trong năm 2018, các quần thể loài H. beccarii có độ phủ, sinh khối và mật độ 

thân đứng có xu hướng tăng dần từ tháng 3 đến tháng 11. Loài tiếp tục duy trì sự 

phát triển và đạt cực đại về độ phủ, sinh khối và mật độ thân đứng vào tháng 

1/2019, tương ứng là 77,1 ± 10,2 % (Hình 3.8 A), 5.527 ± 1.082,2 thân/m² (Hình 

3.6) và 39,4 ± 8,5 g DW m⁻² (Hình 3.10 A). 
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Hình 3.8 (A-F): Độ phủ loài H. beccarii ở đầm Cầu Hai năm 2019.  

Tháng 1 (A); tháng 3 (B); tháng 5 (C); tháng 7 (D); tháng 9 (E); và tháng 11 (F) 
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Hình 3.9 (A-E): Sinh khối loài H. beccarii ở đầm Cầu Hai năm 2018. 

Sinh khối tháng 3 (A); tháng 5 (B); tháng 7 (C); tháng 9 (D); và tháng 11 (E) 
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Hình 3.10 (A-F): Sinh khối loài H. beccarii ở đầm Cầu Hai năm 2019. 

Sinh khối tháng 1 (A); tháng 3 (B); tháng 5 (C); tháng 7 (D); 

tháng 9 (E); và tháng 11 (F) 

H. beccarii phát triển mạnh nhất vào tháng 1/2019, tuy nhiên, phân bố của 

loài giảm dần ở các tháng tiếp theo và sinh khối thấp nhất được ghi nhận vào 



 62 

tháng 11/2019 là 2,3 ± 1,6 g DW m⁻² (Hình 3.10 F), (TB ± SE, n = 13). Độ phủ 

và mật độ thân đứng của loài thấp nhất rơi vào tháng 7/2019, tương ứng là 4,9 ± 

2,6 % (Hình 3.8 D), 224 ± 114,9 thân/m² (Hình 3.6). Như vậy, năm 2018 phân 

bố của H. beccarii có xu hướng tăng dần từ tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9, 

tháng 11. Ngược lại, năm 2019 phân bố của loài đạt cực đại vào tháng 1, sau đó 

phân bố của loài có xu hướng giảm dần từ tháng 3, tháng 5, tháng 7 (mật độ và 

độ phủ thấp nhất), tháng 9, tháng 11 (sinh khối thấp nhất). Kết quả ở nghiên cứu 

của chúng tôi cho thấy sinh khối của H. beccarii ở đầm Cầu Hai thấp hơn so với ghi 

nhận ở TG - CH (206,6 ± 17,6 g DW m⁻²) [6], nhưng cao hơn ở đầm Thị Nại (23,27 

± 1,52 g DW m⁻²) [6]. Phan Thị Thúy Hằng [103]  cũng ghi nhận, sinh khối của loài 

H. beccarii ở đầm Cầu Hai cao nhất vào tháng 3/2015 chỉ đạt 20,5 g DW m⁻², trong 

khi nghiên cứu này loài có sinh khối đạt cực đại vào tháng 1/2019 là 39,4 g DW m⁻². 

Mật độ, sinh khối và độ phủ là những đặc trưng cơ bản thể hiện vai trò sinh thái 

của quần thể thực vật đối với sự phát triển bền vững của toàn hệ sinh thái. Kết quả 

khảo sát của chúng tôi trong hai năm 2018 và 2019 cùng với ghi nhận của 

Phan Thị Thúy Hằng (từ 2015 đến 2017) đi đến những nhận định phân bố của 

H. beccarii ở môi trường đầm Cầu Hai.  Phân bố của loài cỏ biển H. beccarii 

ở đầm Cầu Hai có tính mùa vụ không rõ nét. Thời kỳ sinh trưởng của loài 

được bắt đầu từ đầu mùa mưa năm trước và kéo dài đến cuối mùa khô năm 

sau. Trong thời gian nghiên cứu cho thấy, loài sinh trưởng mạnh cho sinh 

khối, độ phủ và mật độ thân đứng cao từ tháng 11/2018 đến tháng 3/2019 – 

khi môi trường nước có độ mặn, nhiệt độ, độ đục và pH thấp. 

Trên thế giới, H. beccarii phân bố rộng ở môi trường ven biển vùng Ấn 

Độ  - Thái Bình Dương [122], loài phát triển mạnh ở một số quốc gia bao gồm 

Ấn Độ [132], Sri Lanka [131], Malaysia [142], Banglades [64], Philippines 

[78], [86], Thái Lan [19], Singapore [141]. Tuy nhiên, diện tích bao phủ của H. 

beccarii đang bị thu hẹp ở mức báo động trên toàn cầu, H. beccarii đã được 

liệt kê vào danh sách đỏ các loài dễ bị tổn thương và bị đe dọa tuyệt chủng 
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[122].  Ở nước ta, loài H. beccarii có mặt từ bờ biển Quảng Ninh đến Kiên 

Giang [6]. Loài hiện diện phổ biến ở ven biển Miền Trung [2], [13], [92], đặc 

biệt loài phát triển mạnh ở TG – CH. H. beccarii là một trong những loài phát 

triển ưu thế ở đầm Cầu Hai [2], [101], [103]. Những nghiên cứu trước cho thấy 

H. beccarii có độ mặn phân bố được xác định từ 0 – 37‰ [19], [51], [64], 

[101], [114]. Loài có độ mặn phân bố khá cao được ghi nhận ở đảo Kalegauk 

(25 - 28‰) [19], đảo Andaman và Nicobar (20 - 37‰) [114]. Sự phát triển 

phong phú của H. beccarii ở đầm Cầu Hai giống với trường hợp ghi nhận ở 

Kemaman (Malaysia). Ở rừng ngập mặn Kemaman H. beccarii hình thành 

hoa, quả quanh năm ở điều kiện độ mặn môi trường nước từ 0,5 – 19,2‰ 

[143]. Như vậy, loài cỏ biển H. beccarii phân bố ở cả môi trường nước lợ và 

môi trường biển, tuy nhiên, loài phát triển phong phú hơn ở môi trường nước 

lợ ở các cửa sông và rừng ngập mặn ven biển. Nghiên cứu của chúng tôi cũng 

ghi nhận, các thảm cỏ của H. beccarii ở đầm Cầu Hai có cả hai dạng thảm cỏ 

đơn loài và thảm cỏ hỗn loài. Thảm cỏ đơn loài của H. becarii được quan sát 

thấy ở các điểm khảo sát gần phía cửa Tư Hiền – khu vực có độ mặn trung bình 

cao hơn (10,4 – 12,8‰). Các điểm khảo sát còn lại có độ mặn thấp hơn (7,2 – 

10,4‰) được bắt gặp là thảm cỏ hỗn loài của H. beccarii sinh trưởng với các 

CTSSC khác. Trong đó, thảm cỏ hỗn loài của H. beccarii và loài N. indica được 

bắt gặp phổ biến nhất (Hình 3.11). Ngoài ra, H. beccarii cũng được quan sát thấy 

sinh trưởng cùng với loài cỏ biển H. uninervis ở điểm khảo sát CH2 trong đợt 

khảo sát vào tháng 3/2019. Sự sinh trưởng của H. beccarii cùng với các loài 

CTSSC được ghi nhận phổ biến trên thế giới. Ở bờ biển Ấn Độ, H. beccarii sinh 

trưởng cùng với các loài cỏ biển H. ovata, H. uninervis [99]. Hay ở bờ biển Sri 

Lanka cũng ghi nhận H. beccarii sinh trưởng cùng với các loài H. ovalis, H. 

uninervis [131]. Tại môi trường cửa sông của Banglades, H. beccrii cùng hiện 

diện với thực vật đầm lầy (P. coarctata), rong biển (U. intestinalis), một vài loài 

thực vật rừng ngập mặn (Avicennia alba Blume, Avicennia marina (Forssk.) 
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Vierh. và một số loài cỏ biển (H. ovata, H. ovalis, H. uninervis) [64]. Ở đảo 

Kalegauk (Myanmar), H. beccarii sinh trưởng cùng với thực vật ngập mặn A. 

alba, A. marina và các loài rong biển Ulva sp. and Dictyota sp. trên nền đáy 

bùn [19]. Do đó, những dạng thảm cỏ đơn loài và hốn loài của H. beccarii 

được tìm thấy ở đầm Cầu Hai là hợp lý với những ghi nhận trên thế giới. 

 

Hình 3.11. Thảm cỏ hỗn loài của H. beccarii và N. indica ở đầm Cầu Hai  

(Nguồn: Đặng Thị Lệ Xuân) 

Ở đầm Cầu Hai, H. beccarii sinh trưởng cả như thực vật một năm và thực 

vật lâu năm. Phần lớn các quần thể của loài sinh trưởng như thực vật một năm, 

điều kiện sống thuận lợi loài nhanh chóng tái lập quần thể mới và mở rộng 

phân bố; ngược lại điều kiện sống bất lợi loài cũng nhanh chóng lụi tàn và mất 

h n. Một số quần thể phân bố ở ven đầm, tại các điểm khảo sát như CH1, CH5 

và CH20, H. beccarii sinh trưởng như thực vật lâu năm. Ở các quần thể này sự 

tàn lụi xảy ra không hoàn toàn, sinh khối trên mặt đất tàn lụi nhưng vẫn còn tồn 

tại những đoạn thân rễ ngắn nằm vùi dưới trầm tích (Hình 3.12). 
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Hình 3.12. Thân rễ của H. beccarii ở các quần thể sinh trưởng lâu năm  

trong thời kỳ tàn lụi (7/2019) ở đầm Cầu Hai  

(Nguồn: Đặng Thị Lệ Xuân) 

Không chỉ ở đầm Cầu Hai, ở các vùng phân bố trên thế giới loài H. 

beccarii cũng tồn tại cả hai dạng sinh trưởng này [19; 51; 138]. Đây là một 

trong những cơ chế thích nghi của loài đối với môi trường sống thường xuyên 

biến động như môi trường ở các cửa sông và đầm phá ven biển. 

3.2.2.2. Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên phân bố của H. 

beccarii  

Để có đầy đủ thông tin giúp lý giải tường minh về sự thay đổi phân bố của 

loài H. beccarii ở đầm Cầu Hai, chúng tôi tiến hành xem xét mối tương quan 

giữa một số yếu tố môi trường với sinh khối của H. beccarii. Độ phủ, sinh khối 

và mật độ thân đứng của H. beccarii có mối tương quan thuận rất chặt chẽ với 

nhau (r > 0,8, p < 0,0001, n = 39), vì vậy sinh khối là tham số được chọn làm 

đại diện khi xem xét mối tương quan giữa phân bố của loài với các yếu tố môi 

trường. Kết quả kiểm tra cho thấy các yếu tố môi trường như: độ sâu, pH, độ 

đục, nồng độ P-PO₄³⁻ và N-NO₃⁻ của môi trường nước và nồng độ P-PO₄³⁻ và 

N-NO₃⁻ của môi trường trầm tích, nhiệt độ không khí và số giờ nắng không có 

mối tương quan với sinh khối của loài H. beccarii. Các yếu tố có mối tương 

quan với sinh khối của H. beccarii là độ mặn, nhiệt độ nước và lượng mưa 

(Bảng 3.3). Độ mặn và nhiệt độ nước có mối tương quan nghịch ở mức trung 
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bình với sinh khối của H. beccarii với hệ tương quan tương ứng là r = -0,3, p = 

0,03, n = 39, (Hình 3.13 A) và r = -0,4, p = 0,006, n = 39, (Hình 3.13 B). Trong 

khu vực phân bố của loài ở đầm Cầu Hai, ở điều kiện độ mặn là 0,1 – 20,6‰ 

và nhiệt độ nước là 20,7 – 34,8 ⁰C, độ mặn và nhiệt độ nước tăng làm giảm 

sinh khối của H. beccarii. Thực tế khảo sát chúng tôi ghi nhận, vào cuối mùa 

khô (tháng 7) khi độ mặn và nhiệt độ môi trường nước tăng cao, các loài tảo 

lớn phát triển mạnh tạo thành một lớp phủ kín trên bề mặt các quần thể loài H. 

beccarii trên phạm vi toàn đầm. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm kết thúc thời 

kỳ sinh sản hữu tính của loài. Những sự kiện này đã góp phần tác động làm suy 

giảm phân bố của loài trong mùa khô. 

Sinh khối của H. beccarii có mối tương quan thuận chặt chẽ với lượng 

mưa với hệ số tương quan là r = 0,8, p = 0,05, n = 6. Lượng mưa tăng làm 

tăng sinh khối của H. beccarii. Sinh khối của H. beccarii tăng cao từ tháng 

9/2018 đến tháng 3/2019, trong đó tháng 1/2019 loài có sinh khối cao nhất 

(39,4 ± 8,5 g DW m⁻²), đây cũng là thời điểm môi trường nước có độ mặn 

(1,8 ± 0,1‰) và nhiệt độ nước (24,1 ± 0,3 ⁰C) thấp nhất trong thời gian khảo 

sát. Hiện tượng phát triển mạnh vào các tháng mùa mưa của loài H. beccarii ở 

đầm Cầu Hai giống với ghi nhận ở đầm Thị Nại. Ở đầm Thị Nại, loài H. 

beccarii chỉ được quan sát thấy vào mùa mưa [6]. Tuy nhiên, ở đầm Cầu Hai 

sinh trưởng của loài H. beccarii không theo quy luật mùa vụ hàng năm mà 

mùa sinh trưởng của loài được bắt đầu từ đầu mùa mưa năm trước kéo dài đến 

cuối mùa khô năm sau. Mặc dù H.beccarii phát triển mạnh ở các tháng mùa 

mưa nhưng môi trường nước có độ mặn thấp ổn định không phải là điều kiện 

thuận lợi cho sinh trưởng của loài. Điều này dễ nhận thấy thông qua không 

gian phân bố của loài trong đầm. H. beccarii phân bố tập trung ở khu vực 

đông nam của đầm có độ mặn cao (Hình 2.2). Ở vùng ven bờ phía tây bắc của 

đầm, đặc biệt tại các cửa sông có độ mặn thấp loài hoàn toàn vắng mặt (Hình 

2.2). Sự ảnh hưởng của lượng mưa lên phân bố của H. beccarii còn thể hiện 
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thông qua sự phân bố lượng mưa ở các tháng trong năm. Năm 2018, thời tiết 

có lượng mưa phân bố đều, lượng mưa tăng dần từ tháng 3 (20,1 mm) đến 

tháng 11 (484,1 mm). Trong khi thời tiết năm 2019 có lượng mưa biến thiên, 

từ tháng 2 đến tháng 7 có lượng mưa thấp từ 0 – 125,1 mm, nhưng tháng 9 

lượng mưa tăng vọt lên 584,5 mm. Điều kiện thời tiết cực đoan của năm 2019 

là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm phân bố của H. beccraii 

so với năm 2018. 

Bảng 3.3. Hệ số tương quan giữa sinh khối của H. beccarii với độ mặn, nhiệt 

độ môi trường nước và lượng mưa 

 Sinh khối (g DW m⁻²) 

Độ mặn (‰) -0,3 (Spearman, p = 0,03, n = 39) 

Nhiệt độ nước (⁰C) - 0,4 (Spearman, p = 0,006, n = 39) 

Lượng mưa (mm) 0,8 (Spearman, p = 0,05, n = 6) 

 

Hình 3.13(A-B): Phân bố sinh khối của H. beccarii theo độ mặn (A);  

và nhiệt độ (B) của môi trường nước 

Trầm tích nền đáy cũng là một trong những yếu tố được ghi nhận có ảnh 

hưởng đến phân bố của loài cỏ biển H. beccarii [78]. Ở đầm Cầu Hai, các 

quần thể H. beccarii được bắt gặp sinh trưởng ở cả trên nền đáy nhiều bùn và 

nền đáy nhiều cát. Ở nền đáy nhiều cát quần thể của loài thường phân bố ổn 

định hơn như tại các điểm khảo sát CH1, CH5, CH19 và CH20 loài hiện diện 

quanh năm. Một số điểm khảo sát có nền đáy nhiều bùn ở vùng trung tâm 

đầm có độ sâu cột nước cao, quần thể của loài có sự biến động phân bố mạnh 
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mẽ. Các quần thể H. beccarii chỉ xuất hiện một thời gian ngắn, sau đó nhanh 

chóng tàn lụi và mất h n. Ví dụ trường hợp tại điểm khảo sát CH14, sự hiện 

diện của loài chỉ được ghi nhận từ tháng 9/2018 đến tháng 1/2019; tại điểm 

CH17 loài xuất hiện duy nhất vào tháng 9/2018. Thành phần trầm tích nền 

đáy ảnh hưởng đến phân bố của H. beccarii cũng được ghi nhận ở bờ biển Ấn 

Độ. Sinh khối và mật độ thân đứng của loài sinh trưởng ở nền đáy nhiều bùn 

(25,5 g DW m⁻²; 6.152 thân/m²) cao hơn nhiều khi loài sinh trưởng trên nền 

đáy nhiều cát (6,2 g DW m⁻²; 3.632 thân/m²) [99]. Một số nghiên cứu trước 

đây cũng cho thấy, nền đáy nhiều cát là kiểu nền đáy phổ biến nhất ở các 

thảm cỏ loài H. beccarii [78], [99], [131]. 
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Bảng 3.4. Mật độ thân đứng và sinh khối của H. beccarii ở đầm Cầu Hai (TB ± SE, n = 143) 

 so với các vùng phân bố trên thế giới 

Vùng địa lí 
Mật độ thân 

đứng (thân/m²) 

Sinh khối (g 

DWm⁻²) 
Tài liệu tham khảo 

Cửa sông Cuddalore, Pichavaram, Portonovo 

và bờ biển Tuticorin, Ấn Độ 
3.632 – 6.152 6,2 - 25,5 Parthasarathy và cs., 1988 

Cửa sông Bakkhali, Banglades 2.716 – 14.320 4,43 - 17,56 Abu Hena và cs., 2007 

Vịnh Mannar, Ấn Độ - 3,2 Manikandan và cs., 2011 

Đảo Kaegauk, Myanmar - 11,23 - 13,27 Aye và Hsan, 2014 

Đảo Andaman và Nicobar, Ấn Độ 23.925 – 40.949 66,74 - 121,04 Savurirajan và cs., 2015 

Đầm Cầu Hai - 9,2 – 20,5 
Phan Thị Thúy Hằng, 

2018 

Đầm Thị Nại 156 ± 11 23,57 ± 1,52 Cao Văn Lương, 2019 

Tam Giang – Cầu Hai 5.725 ± 434 206,6 ± 17,6 Cao Văn Lương, 2019 

Đầm Cầu Hai 1.924 ± 211 13,6 ± 1,6 Nghiên cứu này 

Ghi chú: (-) không có số liệu    
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Phân bố của H. beccarii bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường nước 

(nhiệt độ, pH, độ mặn, độ sâu, độ đục, dinh dưỡng) và các loài động vật ăn cỏ 

[18], [51]. Ngoài ra, phân bố của loài còn bị ảnh hưởng bởi vùng phân bố địa lí. 

Ở các vùng phân bố địa lý khác nhau, các quần thể H. beccarii có diện tích bao 

phủ, sinh khối, mật độ và mùa vụ sinh trưởng không giống nhau. Bảng 3.4 cho 

thấy, H. beccarii ở đầm Cầu Hai có mật độ thân đứng và sinh khối gần giống 

với ghi nhận ở đảo Kaegauk (Myanmar) [19], nhưng lại thấp hơn đáng kể so 

với ghi nhận ở Ấn Độ ( [99], [114] và Bănglades [51]. Khi so sánh với các 

quần thể H. beccarii phân bố ở đầm Thị Nại [6], các quần thể H. beccarii sinh 

trưởng ở đầm Cầu Hai có mật độ thân đứng cao hơn nhưng lại có sinh khối 

thấp hơn đáng kể. 

Như vậy, loài cỏ biển H. beccarii phân bố rộng ở đầm Cầu Hai, là một 

trong những loài CTSSC ưu thế của đầm. Tuy nhiên, phân bố của loài có sự 

biến động mạnh mẽ theo không gian và thời gian và thể hiện tính chu kỳ không 

rõ nét. Nghiên cứu của chúng tôi đã xác định được độ mặn, nhiệt độ nước và 

lượng mưa là những yếu tố môi trường chi phối đến phân bố của loài H. 

beccarii. Trong đó, yếu tố độ mặn ảnh hưởng đến phân bố không gian, trong 

khi nhiệt độ nước và lượng mưa ảnh hưởng đến sự thay đổi phân bố theo thời 

gian của loài H. beccarii ở đầm Cầu Hai. 

3.2.3. Đặc điểm sinh sản và một số yếu tố môi trường ảnh hưởng lên 

sự hình thành hoa, quả, hạt của H. beccarii 

3.2.3.1. Đặc điểm cơ quan sinh sản của H. beccarii 

H. beccarii ở đầm Cầu Hai có hoa đơn tính, hoa đực và hoa cái nằm ở các 

thân đứng khác nhau trên cùng một cây. Hoa đơn tính của H. beccarii được 

Ascherson mô tả đầu tiên, sau đó loài tiếp tục được ghi nhận ở bờ biển phía 

nam Ấn Độ [99] và đầm phá ven biển của Malaysia [142]. Hoa đực của H. 

beccarii phát sinh ở đỉnh của thân đứng, nằm giữa vòng lá. Hoa đực còn non 

được bao bởi hai mo (spathe) trong suốt (Hình 3.14 A), hoa nhô ra khỏi mo khi 
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trưởng thành. Hoa đực có cuống dài tới 9,8 mm, cuống nhỏ và mảnh. Cuống 

hoa ngắn và uốn cong khi hoa còn non, cuống dài ra và th ng dần khi hoa 

trưởng thành. Hoa đực có 3 cánh hoa màu nâu nhạt, ở giữa cánh hoa có một 

gân màu nâu sẫm, cánh hoa có dạng hình elip thuôn bầu dục, lồi, tù (Hình 3.14 

B). Mỗi hoa đực có 3 bao phấn, bao phấn được bao bởi các cánh hoa, bao phấn 

không có cuống (Hình 3.14 B). Hạt phấn của H. beccarii có dạng hình bầu dục 

dài, chúng thường kết thành chuỗi từ 2-8 hạt (Hình 3.14 C, D). Hoa cái không 

có cuống hoa, nằm sâu trong nách lá ở thân đứng riêng biệt với hoa đực. Hoa 

cái thường nằm ngang khi trưởng thành; bên trong hoa mang bầu nhụy có kích 

thước 1,4   3,8 mm, bầu nhụy chứa từ 2 - 4 noãn. Hoa cái có một vòi nhụy dài 

từ 13 –18 mm, phía đầu vòi nhụy được phân làm hai nhánh, tận cùng các nhánh 

cuộn tròn lại như tua cuốn (Hình 3.14 E, F, G). Quả của H. beccarii có hình 

bầu dục, cong ở đỉnh. Vỏ quả có màu trắng đục khi còn non và trong suốt khi 

già, do đó có thể nhìn thấy rõ hạt nằm bên trong. Đỉnh quả có một vòi ngắn uốn 

cong, vòi thường hướng xuống lớp trầm tích giúp hạn chế sự phát tán và trôi 

dạt của quả do tác động cơ học của sóng và dòng chảy (Hình 3.14 H, I). Bên 

trong mỗi quả chứa từ 1 – 4 hạt, hạt có hình bầu dục hơi tròn; vỏ hạt có màu 

nâu đậm và có các vân hình mắt lưới (Hình 3.14 K). Nhìn chung đặc điểm hình 

thái cơ quan sinh sản của H. beccarii ở đầm Cầu Hai gần giống với mô tả của 

loài ở Ấn Độ [99]. Tuy nhiên, hoa cái của H. beccarii phân bố ở Ấn Độ có kích 

thước bầu nhụy nhỏ hơn (1 x 3 mm) và vòi nhụy ngắn hơn đáng kể (2,1 –1,5 

mm) [99] so với ghi nhận ở nghiên cứu này.Ở điều kiện môi trường đầm Cầu 

Hai, loài H. beccarii thể hiện sự sinh trưởng khá thuận lợi với khu vực phân bố 

rộng, mật độ, sinh khối và độ phủ cao; các đặc điểm hình thái cơ quan sinh 

dưỡng có kích thước lớn, do đó loài có kích thước các cơ quan sinh sản cao là 

hoàn toàn hợp lý.  
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Hình 3.14(A-K): Cơ quan sinh sản hữu tính của loài H. beccarii ở đầm Cầu 

Hai. Hoa đực còn non nằm trong mo (A); hoa đực nở (B); hạt phấn (C, D); 

hoa cái, đầu vòi nhụy, bầu nhụy (E, F, G); quả non, quả già (H, I); và hạt (K)  

(Nguồn: Đặng Thị Lệ Xuân) 

3.2.3.2. Đặc điểm hình thành hoa, quả, hạt của H. beccarii 

H. beccarii phân bố rộng ở đầm Cầu Hai, tuy nhiên, sinh sản hữu tính 

của loài chỉ được quan sát thấy ở một số quần thể phân bố ở 5 điểm khảo sát 

ven đầm (CH1, CH5, CH13, CH19 và CH20), các quần thể còn lại sự hình 

thành hoa, quả không được ghi nhận trong suốt thời gian khảo sát (Hình 

3.15). Vì vậy, mật độ hoa, quả, hạt của H. beccarii ở nghiên cứu này là giá trị 

trung bình tại 5 điểm trong 15 đợt khảo sát kéo dài từ tháng 3/2018 đến tháng 

11/2019. H. beccarii phân bố ở đầm Cầu Hai có mật độ trung bình hoa, quả, 

hạt tương ứng là 9,3 ± 2,7 hoa đực/m², 6,4 ± 2,1 hoa cái/m², 11,9 ± 4,6 

quả/m², 16,5 ± 6,6 hạt/m², (TB ± SE, n = 75). Hoa đực, hoa cái và quả của H. 

beccarii đều có mật độ cao nhất tại điểm CH5 là 17,5 ± 9,8 hoa đực/m², 12,3 
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± 8,8 hoa cái/m², 20,9 ± 17 quả/m². Mật độ hạt của loài cao nhất được ghi 

nhận tại điểm CH20 là 29,7 ± 23,8 hạt/m², (TB ± SE, n = 15). Ở điểm khảo 

sát CH13 hoa, quả, hạt chỉ quan sát thấy duy nhất vào tháng 5/2018 với mật 

độ hoa đực, hoa cái, quả và hạt thấp tương ứng là 9,3 ± 1,3 hoa/m², 64 ± 29,4 

hoa/m², 20 ± 6,1 quả/m², 26 ± 5,2 hạt/m², (TB ± SE, n = 3). 

Quá trình nghiên cứu chúng tôi nhận ghi nhận và quả của H. beccarii ở 

đầm Cầu Hai hình thành từ tháng 3 đến tháng 6/2018 và tháng 2 đến tháng 

3/2019. Kết quả phân tích thống kê cho thấy, có sự sai khác có ý nghĩa về 

mật độ hoa đực (² (14, n = 5) = 27,8, p = 0,01), hoa cái (² (14, n = 5) = 27,8, p = 

0,01), quả (² (14, n = 5) = 31,7, p = 0,004) và hạt (² (14, n = 5) = 31,7, p = 0,004) 

ở các tháng khảo sát (Hình 3.16 A-D). Năm 2018, hoa, quả, hạt của H. 

beccarii bắt đầu quan sát thấy vào tháng 3. Tháng 4 loài có mật độ hoa, quả, 

hạt cao nhất, tương ứng là 50,1 ± 22,8 hoa đực/m², 44,4 ± 23,7 hoa cái/m², 

72,2 ± 46,6 quả/m² và 87,8 ± 49,4 hạt/m². Sau đó, mật độ hoa, quả, hạt của 

H. beccarii giảm mạnh ở các tháng tiếp theo và thấp nhất ở tháng 6 tương 

ứng là 15,1 ± 11,2 hoa đực/m², 6,2 ± 4,7 hoa cái/m², 4 ± 4 quả/m² và 5,6 ± 

5,6 hạt/m². Từ tháng 7 đến tháng 11 hoa, quả của loài không được ghi nhận. 

Năm 2019, hoa, quả, hạt của H. beccarii xuất hiện vào tháng 2 với mật độ 

tương ứng là 30,1 ± 20,2 hoa đực/m², 15,5 ± 11,6 hoa cái/m², 4,4 ± 4,4 

quả/m² và 6,1 ± 6,1 hạt/m². Mật độ hoa của H. beccarii giảm mạnh vào 

tháng 3 với mật độ tương ứng là 10,0 ± 6,1 hoa đực/m², 5,1 ± 3,1 hoa cái/m². 

Mật độ quả và hạt của loài ở tháng 3 cao hơn so với tháng 2 tương ứng là 

43,1 ± 30,3 quả/m² và 52,5 ± 34,1 hạt/m². Từ tháng 4 đến tháng 11 hoa và 

quả của loài không được ghi nhận (Hình 3.16 A-C). H. beccarii ở đầm Cầu 

Hai, ở các thân đứng mang quả thì mỗi thân đứng chỉ mang một quả và mỗi 

quả có từ 1 – 4 hạt (trung bình là 1,8 hạt/quả). 
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Hình 3.15. Các điểm khảo sát có sự hiện diện hoa, quả, hạt  

của H. beccarii ở đầm Cầu Hai 

 

Hình 3.16(A-B): Mật độ hoa, quả, hạt của H. beccarii ở đầm Cầu Hai. 

Mật độ hoa đực (A); mật độ hoa cái (B); mật độ quả (C); và mật độ hạt (D) 
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Sự hình thành hoa, quả là sự kiện được ghi nhận khá phổ biến ở các quần 

thể của loài H. beccarii [57], [99], [143]. Trong thời gian nghiên cứu chúng 

tôi nhận thấy hoa và quả của H. beccraii chỉ xuất hiện ở một số quần thể phân 

bố ven bờ, trong khi phần lớn các quần thể còn lại hoa và quả không được tìm 

thấy trong suốt thời gian khảo sát. H. beccarii là loài cỏ biển có thân thấp nhỏ 

và mảnh, loài duy trì quần thể thông qua cả hai cơ chế sinh sản vô tính và sinh 

sản hữu tính. Sinh sản vô tính bằng sinh trưởng sinh dưỡng của thân rễ. Hệ 

thống thân rễ giúp loài mở rộng phân bố theo phương ngang, đồng thời giúp 

loài nhanh chóng phục hồi quần thể sau những tác động cơ học của bão lũ 

[114]. Sinh sản hữu tính đóng vai trò quan trọng đối với quá trình duy trì sự 

tồn tại quần thể của loài cỏ biển H. beccarii thông qua một chuỗi các quá 

trình nối tiếp nhau bao gồm sự hình thành hoa, quả, hạt; sự nảy mầm của 

hạt; sự sống sót của cây con (seedling); sự sinh trưởng của cây con thành 

cây trưởng thành và tái lập quần thể mới. Hạt tích trữ trong trầm tích tạo 

thành ngân hàng hạt (seed bank), hạt có thời kỳ ngủ và nảy mầm để hình 

thành quần thể mới khi điều kiện sống thuận lợi. Do đó quần thể của loài H. 

beccarii có thể đươc duy trì một cách bền bỉ mặc dù điều kiện sống thường 

xuyên biến động như các môi trường cửa sông và đầm phá ven biển. 

H. beccarii phân bố ở đầm Cầu Hai có mật độ quả giống với ghi nhận ở 

rừng ngập mặn Kemaman (Malaysia) (11,0 ± 1,5 quả/m²), nhưng mật độ hạt 

của loài ở Kemaman cao hơn đáng kể (38,8 ± 6,2 hạt/m²). Kết quả nghiên 

cứu cho thấy sự hình thành hoa, quả của H. beccarii ở đầm Cầu Hai diễn ra 

theo mùa vụ rõ nét. Thời kỳ hình thành hoa và quả của loài trùng với mùa 

khô trong năm. Kết quả này giống với trường hợp ghi nhận ở đầm Pengkalan 

Nangka (Malaysia), sự kiện hình thành hoa, quả của H. beccarii cũng diễn ra 

trong mùa khô (từ tháng 4 đến tháng 10) [142]. Ở nhiều nghiên cứu trước 

cho thấy sự kiện hình thành hoa, quả của H. beccarii không theo mùa vụ, sự 

hình thành hoa, quả của loài được ghi nhận ở các thời điểm không giống 
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nhau ở các vùng phân bố khác nhau, Bảng 3.3. Hoa và quả của H. beccarii 

xuất hiện vào tháng 2, 6, 7, 8 [19], [33], [51], [99], [138], tháng 9, 10 [57], 

[114]. Ở rừng ngập mặn Kemaman, hoa và quả của loài xuất hiện quanh năm 

(ngoại trừ tháng 6) [143] với mật độ hoa cái đạt cực đại vào tháng 1 (50,0 ± 

15,3 hoa đực/m²) và mật độ hoa cái đạt cực đại vào tháng 2 (52,2 ± 15,2 hoa 

cái/m²) là các tháng nằm trong mùa mưa. 

Bảng 3.5. Thời kỳ hình thành hoa của H. beccarii ở đầm Cầu Hai và các vùng 

địa lí trên thế giới 

Khu vực nghiên cứu 

Thời kỳ hình 

thành hoa 

(tháng) 

Tài liệu tham khảo 

Đầm Chilka, Ấn Độ 2, 6, 8 Hartog, 1970 

Cửa sông Mandovi, Goa, Ấn Độ 9, 10 Jagtap và Untawale, 1981 

Rừng ngập mặn, Philippines 2,6,8 Menez và Phillip, 1983 

Cửa sông Cuddalore, Pichavaram, 

Portonovo và  bờ biển Tuticorin, 

Ấn Độ 

2-4 Parthasarathy và cs., 1988 

Vịnh Thái Lan và bờ biển 

Andaman 
10 Lewmanomont, 1996 

Rừng ngập mặn Kemaman, 

Malaysia 

quanh năm (ngoại 

trừ tháng 6) 
Zakaria và cs., 1999 

Đầm Pengkalan Nangka, Malaysia 4 - 10 Zakaria và cs., 2002 

Đảo Kalegauk, Myanmar 8, 9 Aye và cs., 2014 

Đảo Andaman và Nicobar, Ấn Độ 9 Suvurirajan và cs., 2015 

Cửa sông Bakkhali, Banglades 1-2 Hena và cs., 2007 

Đầm Cầu Hai, Việt Nam 2-6 Nghiên cứu này 

Bảng 3.5 cho thấy loài H. beccarii phân bố ở đầm Cầu Hai có thời kỳ ra 

hoa kéo dài gần giống với trường hợp ghi nhận ở đầm Chilika và các vùng 

cửa sông, ven biển của Ấn Độ [33], [99], ở rừng ngập mặn ở Philippines [86] 

và ở đầm Pengkalan Nangka của Malaysia [142]. Ở cửa sông Mandovi [57], 

đảo Andaman, đảo Nicobar (Ấn Độ) [114], vịnh Thái Lan [77], đảo Kalegauk 
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(Myanmar) [19] và cửa sông Bakkhali (Banglades) [51] sự hình thành hoa, 

quả của H. beccarii chỉ diễn ra ở một hoặc vài tháng. Từ những nghiên cứu 

này cho thấy loài cỏ biển H. beccarii có thời kỳ hình thành hoa, quả kéo dài 

hơn ở môi trường cửa sông [99], đầm phá [33] và rừng ngập mặn [143] là 

những môi trường đều có độ mặn thấp hơn; trong khi ở môi trường biển như 

ven đảo, vịnh và ven bờ biển có độ mặn cao hơn thời kỳ hình thành hoa, quả 

của loài bị rút ngắn [19], [77], [114]. 

Như vậy, mùa vụ ra hoa, kết quả của loài cỏ biển H. beccarii ở đầm Cầu 

Hai là mùa khô trong năm. Tính mùa vụ của sự kiện ra hoa kết quả ở loài H. 

beccarii trong điều kiện môi trường đầm phá nhiệt đới là kết quả lần đầu tiên 

được ghi nhận ở nghiên cứu này.  

3.2.3.3. Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên sự hình thành 

hoa, quả, hạt của H. beccarii 

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sự hình thành hoa, quả của H. 

beccarii ở đầm Cầu Hai được ghi nhận ở các quần thể phân bố sát bờ phá và 

diễn ra ở các tháng mùa khô. Mật độ hoa, quả năm 2018, thời kỳ sinh sản hữu 

tính của loài kéo dài từ tháng 3 đến tháng 6, trong khi năm 2019 hoa, quả của 

loài chỉ xuất hiện vào tháng 2 và tháng 3. Để có thêm thông tin góp phần lý 

giải sự về sự biến động mật độ hoa, quả, hạt của H. beccarii ở đầm Cầu Hai 

chúng tôi tiến hành xem xét mối tương quan giữa một số yếu tố môi trường 

như độ mặn, nhiệt độ nước, độ sâu, pH, độ đục, nồng độ N-NO₃    và P-PO₄³ˉ 

trong môi trường nước và môi trường trầm tích, nhiệt độ không khí và lượng 

mưa với mật độ hoa, quả, hạt của loài trong thời gian nghiên cứu. Kết quả 

kiểm tra cho thấy, độ mặn có ảnh hưởng đến mật độ hoa, quả, hạt của H. 

beccarii. Độ mặn có mối tương quan nghịch ở mức trung bình với mật độ 

hoa, quả, hạt (r = -0,5, p < 0,05; n = 13) của H. beccarii (Bảng 3.6). Trong 

khu vực phân bố loài ở đầm Cầu Hai, với độ mặn môi trường nước từ 0,1 – 

20,6‰, độ mặn tăng làm giảm số lượng hoa, quả và hạt của H. beccarii. Môi 

trường nước có độ mặn từ 4,5 - 17,9‰ ghi nhận sự hình thành hoa, quả, hạt rõ 
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ràng. Số lượng hoa, quả của loài cao nhất khi môi trường nước có độ mặn 

trung bình đạt 9,3 ± 0,4‰ vào tháng 4/2018 và 9,0 ± 0,2‰ vào tháng 3/2019. 

Khi độ mặn trung bình của môi trường nước tăng cao (> 10‰) mật độ hoa, 

quả của loài giảm mạng. Hoa và quả của loài hoàn toàn vắng mặt khi môi 

trường nước có độ mặn trung bình > 12‰. Cụ thể tháng 4/2019 độ mặn trung 

bình môi trường nước đạt mức 12,9 ± 0,5‰ dẫn đến sự kết thúc sớm mùa vụ 

ra hoa kết quả của loài. Hiện tượng ra hoa kết quả trong điều kiện độ mặn 

thấp của H. beccarii ở đầm Cầu Hai giống với trường hợp H. beccarii phân 

bố ở môi trường cửa sông Madovi (Ấn Độ), hoa và quả của H. beccarii xuất 

hiện ngay cả khi độ mặn môi trường nước ở mức 5,38‰ [99]. Ở rừng ngập 

mặn Kemaman (Malaysia) hoa và quả của H. beccarii xuất hiện quanh năm cả 

trong mùa mưa khi độ mặn xuống thấp từ 0 – 0,05‰ và trong mùa khô khi độ 

mặn môi trường nước tăng lên 11,3 – 19,2‰ [143]. Như vậy, độ mặn môi 

trường nước là yếu tố chi phối đến mật độ hoa, quả của H. beccarii ở đầm 

Cầu Hai. Độ mặn tăng làm giảm mật độ hoa, quả của H. beccarii. Kết quả này 

lí giải vì sao năm 2018 có thời kỳ ra hoa kết quả của loài được kéo dài đến 

tháng 6, trong khi năm 2019 sự kiện ra hoa kết quả của loài kết thúc sớm vào 

tháng 4. Kết quả này cũng góp phần làm sáng tỏ sự kéo dài thời kỳ sinh sản 

hữu tính ở môi trường nước lợ so với môi trường biển đã được ghi nhận ở các 

nghiên cứu trước. 

Bảng 3.6. Mối tương quan giữa độ mặn và mật độ hoa, quả và hạt 

  Độ mặn 
Hoa 

đực 
Hoa cái Quả Hạt 

Spearman's 

rho 

Độ mặn 1,000 -0,544 -0,570
*
 -0,580

*
 -0,586

*
 

Hoa đực  1,000 0,994
**

 0,890
**

 0,896
**

 

Hoa cái   1,000 0,909
**

 0,922
**

 

Quả    1,000 0,994
**

 

Hạt     1,000 

*. p = 0,05; **. p = 0,01, n = 13 

 



79 

Ở đầm Cầu Hai, loài cỏ biển H. beccarii có khu vực phân bố rộng và là 

loài ưu thế của đầm. Phân bố của H. beccarii thể hiện tính mùa vụ không rõ 

nét. Mùa sinh trưởng của loài được bắt đầu vào đầu mùa mưa năm trước (năm 

2018) kéo dài đến cuối mùa khô năm sau (năm 2019) (Hình 3.17 A, B). Thời 

kỳ hình thành hoa, quả của loài trùng với mùa khô trong năm (Hình 3.17 A, 

B). Tuy nhiên, sự kiện sinh sản hữu tính của loài có thể được kéo dài hay rút 

ngắn, trong đó độ mặn môi trường nước là một trong những yếu tố đóng vai 

trò quan trọng chi phối đến sự kiện này. 

 

Hình 3.17(A-B): Sơ đồ sinh trưởng của loài H. beccarii ở đầm Cầu Hai. 

Năm 2018 (A); và năm 2019 (B) 

3.3. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, PHÂN BỐ VÀ SINH SẢN HỮU 

TÍNH CỦA N. indica Ở ĐẦM CẦU HAI 

3.3.1. Đặc điểm hình thái của N. indica 

N. indica phân bố ở đầm Cầu Hai có thân cây cao tới 156 cm và trung 

bình là 44,6 ± 2,9 mm (Hình 3.18 A); thân phân nhánh nhiều, đường kính thân 

từ 0,2 - 0,7 mm và trung bình là 0,6 ± 0,01 mm. Thân được phân làm nhiều 

lóng, các lóng có chiều dài từ 0,2 - 81,1 mm, trung bình 36,9 ± 1,7 mm (Hình 

3.18B). Lá mọc đối, cứng và giòn; mép lá có răng cưa (Hình 3.18 C, D); chiều 

dài lá từ 8,7 - 34,3 mm (Bảng 3.7). Rễ của N. indica thuộc loại rễ chùm, rễ có 

thể mọc ra từ các đốt thân nằm gần gốc. Các đặc điểm hình thái của cơ quan 
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sinh dưỡng loài N. indica ở đầm Cầu Hai gần giống với mô tả của Phạm Hoàng 

Hộ [5]. Tuy nhiên, Phạm Hoàng Hộ mô tả loài có chiều dài lóng dài hơn (0,2 – 

10 cm) [5], nhưng Tôn Thất Pháp và cs. [8] lại mô tả loài có chiều dài lóng 

ngắn hơn đáng kể (1 – 4 cm) so với ghi nhận ở nghiên cứu này. N. indica phân 

bố ở đầm Cầu Hai chiều dài thân, chiều dài lá và chiều dài lóng dài hơn so với 

mô tả của loài tại Cồn Chìm (đầm Thủy Tú). Tại Cồn Chìm loài có thân cao 

42,6 ± 11,8 mm, chiều dài lóng 11,4 ± 2,3 và chiều dài lá 16,9 ± 1,3 mm [2]. 

Tôn Thất Pháp và cs. [8] mô tả loài N. indica có đường kính thân khá lớn (2 

mm). Như vậy, loài N. indica lần đầu tiên được chúng tôi mô tả khá đầy đủ và 

chi tiết về các đặc điểm hình thái của cơ quan sinh dưỡng. So sánh với các khu 

vực phân bố khác, N. indica ở đầm Cầu Hai có thân khá cao. Thân cây cao và 

phân nhánh mạnh cùng với lá dài và nhỏ (Hình 3.18 B), N. indica phát triển 

thành những thảm dày đặc có thể ví như “khu rừng nhiệt đới dưới nước” 

(Hình 3.18 A). Vì vậy, mặc dù là loài nước ngọt nhưng vai trò sinh thái của N. 

indica không kém phần quan trọng so với các loài cỏ biển. Các thảm cỏ rậm 

rạp của N. indica là ngôi nhà chung lý tưởng cung cấp nguồn thức ăn, nơi trú 

ẩn, cư ngụ và là bãi đẻ, bãi ương nuôi con non cho các loài động vật, đặc biệt 

là các loài thủy sản có giá trị kinh tế. Những đặc điểm hình thái của N. indica 

cho thấy, môi trường đầm Cầu Hai là điều kiện sống thuận lợi cho sự tồn tại, 

sinh trưởng và phát triển của loài. 

 

Hình 3.18(A-D): Thảm cỏ N. indica ở đầm Cầu Hai (A,B); chóp lá và mép lá 

có răng cưa (C, D) (Nguồn: Đặng Thị Lệ Xuân) 
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Bảng 3.7. Đặc điểm hình thái của N. indica ở đầm Cầu Hai 

Đặc điểm Khoảng dao động TB ± SE, n = 145 

Chiều cao cây (cm) 2,11 - 156 44,6 ± 2,9 

Chiều dài lá (mm) 8,7 – 34,3 21,2 ± 0,3 

Chiều dài lóng (mm) 0,2 – 81,1 36,9 ± 1,7 

Đường kính thân (mm) 0,2 – 0,7 0,6 ± 0,01 

 

3.3.2. Đặc điểm phân bố và ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường 

lên phân bố của N. indica 

3.3.2.1. Đặc điểm phân bố của N. indica 

Quá trình khảo sát của chúng tôi cho thấy, cùng với loài H. beccarii loài N. 

indica cũng phân bố rộng ở đầm Cầu Hai. Loài xuất hiện ở 10/21 điểm khảo sát 

và có xu hướng tập trung ở khu vực trung tâm hướng vào đất liền phía tây bắc 

đầm, thuộc các xã  Lộc Điền, Lộc An, Vinh Hà (Hình 2.2). Các quần thể của loài 

có trung bình độ phủ là 22,7 ± 3,5 % và sinh khối là 31,7 ± 5,9 g DW m⁻², (TB ± 

SE, n = 11). Phân tích thống kê cho thấy độ phủ và sinh khối của N. indica có sự 

sai khác có ý nghĩa ở các điểm khảo sát tương ứng là (² (9, n = 11) = 22,2, p = 

0,008) và (² (9, n = 11) = 25,5, p = 0,002) (Hình 3.19 A-B). 

 

 

Hình 3.19 (A-B): Độ phủ (A) và sinh khối (B) của loài N. indica  

ở các điểm khảo sát ở đầm Cầu Hai 

Trong tổng số 10 điểm khảo sát có N. indica hiện diện, 4 điểm gồm CH4, 

CH11, CH12 và CH18 (Hình 2.2) loài phát triển phong phú hình thành nên các 
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thảm đơn loài dày đặc với độ phủ trung bình cao lần lượt là 48,1 ± 14 %, 43,1 ± 

13,3 %, 26,8 ± 13,7 %, 24,4 ± 11,8 % (Hình 3.19 A) và sinh khối tương ứng là 

66,5 ± 22,9 g DW m⁻², 65,6 ± 24,5 g DW m⁻², 54,6 ± 31,2 g DW m⁻², 36,5 ± 

14,3 g DW m⁻² (Hình 3.19 B), (TB ± SE, n = 11); 6 điểm còn lại N. indica sinh 

trưởng cùng với loài cỏ biển H. beccarii cho độ phủ và sinh khối thấp hơn, 

trong đó thấp nhất được ghi nhận tại điểm CH19 có độ phủ là 5,1 ± 5,1 % và 

sinh khối là 1,9 ± 1,9 g DW m⁻² (Hình 3.19 A-B). 

 

Hình 3.20. Số điểm phân bố loài N. indica theo thời gian ở đầm Cầu Hai 

Phân bố của N. indica ở đầm Cầu Hai có sự biến động đáng kể theo thời 

gian. Khu vực phân bố các quần thể của loài được mở rộng dần tương ứng với 

số điểm loài hiện diện tăng dần từ tháng 5/2018 (3 điểm) đến tháng 9/2018 (9 

điểm), sau đó giảm còn 3 điểm vào tháng 1/2019. Tuy nhiên, đợt khảo sát vào 

tháng 3/2019, số điểm loài hiện diện tăng trở lại lên 7 điểm, sau đó giảm 

xuống còn 4 điểm vào tháng 5/2019 và loài biến mất hoàn toàn từ tháng 7 – 

11/2019 (Hình 3.20). Sự tăng hay giảm số điểm phân bố thể hiện sự thu hẹp 

hay mở rộng diện tích phân bố theo thời gian của N. indica trong đầm.  

Phân tích thống kê cho thấy độ phủ của N. indica có sự sai khác có ý 

nghĩa (² (10, n = 10) = 45,9, p < 0,0001) ở các tháng khảo sát. Độ phủ của N. 
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indica tăng dần từ tháng 5/2018 (23,3 ± 12,5 %) (Hình 3.21 B), tháng 7/2018 

(49,3 ± 15,1%) (Hình 3.21 C), loài có độ phủ cao nhất vào tháng 9/2018 (58,3 

± 10,8%) (Hình 3.21 D) và tiếp tục duy trì độ phủ cao ở tháng 11/2018 (51,5 ± 

14,5%) (Hình 3.21 E). Tuy nhiên, sang tháng 1/2019 độ phủ của N. indica giảm 

mạnh (6,7 ± 3,6%) (Hình 3.22 A), sau đó chỉ tăng lên vào tháng 3/2019 (36,8 ± 

14,4%) (Hình 3.22 B), độ phủ của loài giảm xuống đáng kể vào tháng 5/2019 

(26,7 ± 12,1%) (Hình 3.22 C), (TB ± SE, n = 10). Từ tháng 7 – 11/2019 loài 

tàn lụi hoàn toàn và mất h n với độ phủ được xác định là 0% (Hình 2.22 D-F).  

Tương ứng với độ phủ, sinh khối của N. indica cũng có sự sai khác đáng 

kể ở các tháng khảo sát (² (10, n = 10) = 47,9, p < 0,0001). Sinh khối của loài đạt 

24,3 ± 11,8 g DW m⁻² vào tháng 5/2018 (Hình 3.23 C), sau đó tăng nhanh và 

đạt cực đại vào tháng 7/2018 (93,6 ± 35,6 g DW m⁻²) (Hình 3.23 D), sinh khối 

của loài giảm dần vào các tháng 9/2018 (68,7 ± 21,9 g DW m⁻²) (Hình 3.23 E), 

11/2018 (61,5 ± 21,2 g/m²) (Hình 3.23 F) và thấp nhất vào tháng 1/2019 (5,5 ± 

2,9 g DW m⁻²) (Hình 3.24 A). Sinh khối của loài tăng trở lại vào tháng 3/2019 

(59,4 ± 22,1 g DW m⁻²) (Hình 3.24 B) nhưng sau đó nhanh chóng giảm mạnh 

vào tháng 5/2019 (35,5 ± 19,9 g DW m⁻²) (Hình 3.24 C), (TB ± SE, n = 10). 

Từ tháng 7 – 11/2019 (Hình 3.24 D-F) các quần thể của loài tàn lụi hoàn toàn 

với sinh khối bằng 0 g DW m⁻². Như vậy, độ phủ và sinh khối của N. indica 

biến động tương ứng số điểm khảo sát có loài hiện diện. Tháng 9/2018 loài đạt 

cực đại về độ phủ cũng là thời điểm loài có không gian phân bố được mở rộng 

nhất với số điểm phân bố cao nhất (9 điểm). Khi các quần thể của loài mở rộng 

không gian phân bố đồng thời loài có sinh khối và độ phủ tăng, ngược lại khi 

không gian phân bố bị thu hẹp thì độ phủ và sinh khối của loài giảm theo tương 

ứng. 



84 

 

Hình 3.21 (A-E): Độ phủ loài N. indica ở đầm Cầu Hai năm 2018.  

Tháng 3 (A); tháng 5 (B); tháng 7 (C); tháng 9 (D); và tháng 11 (E) 
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Hình 3.22 (A-F): Độ phủ loài N. indica ở đầm Cầu Hai năm 2019. 

Tháng 1 (A); tháng 3 (B); tháng 5 (C); tháng 7 (D); tháng 9 (E); và tháng 11 (F) 

N. indica là loài CTSSC có nguồn gốc nước ngọt [117], nhưng loài hiện 

diện ở cả môi trường nước ngọt [5] và nước lợ [4]. Ở phá TG - CH, N. indica 
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phân bố phổ biến ở cửa sông Truồi, sông Đại Giang, sông Cống Quan và khu 

vực ven phá có độ mặn thấp dưới 10‰ [4], [101]. Ở khu bảo vệ thủy sản Cồn 

Chìm, N. indica sinh trưởng mạnh vào tháng 4 và tháng 5, loài tàn lụi nhanh 

chóng vào tháng 7 [2]. Biến động phân bố theo thời gian của N. indica ở nghiên 

cứu này phù hợp với ghi nhận của Phan Thị Thúy Hằng [101], trong mùa sinh 

trưởng (tháng 3 – tháng 9/2015) sinh khối của loài tăng dần từ tháng 3 đến 

tháng 7, loài bắt đầu tàn lụi vào tháng 9 [101]. Ở nghiên cứu này khi mở rộng 

thời gian khảo sát quanh năm từ tháng 3/2018 – tháng 11/2019, chúng tôi nhận 

thấy sinh trưởng của loài N. indica ở đầm Cầu Hai theo mùa vụ rõ nét. Vào đầu 

mùa khô (mùa mưa vừa kết thúc) thời tiết ấm lên, cây con của loài bắt đầu xuất 

hiện, quần thể mới của loài được tái lập và tiếp tục cho mùa sinh trưởng mới. 

Thời gian phân bố của loài có thể kéo dài (năm 2018) hay bị rút ngắn (năm 

2019) nhưng mùa sinh trưởng với sinh khối và độ phủ cao của loài luôn trùng 

với mùa khô trong năm. 
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Hình 3.23(A-F): Sinh khối của N. indica ở đầm Cầu Hai năm 2018. 

Tháng 3 (A); tháng 4 (B); tháng 5 (C); tháng 7 (D); tháng 9 (E); và tháng 11 (F) 
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Hình 3.24(A-F): Sinh khối của N. indica ở đầm Cầu Hai năm 2019. 

Tháng 1 (A); tháng 3 (B); tháng 5 (C); tháng 7 (D); tháng 9 (E); và tháng 11 (F) 
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3.3.2.2. Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường lên phân bố của N. 

indica 

Sự sinh trưởng, phát triển của thực vật luôn chịu sự tác động tổng hợp 

của các yếu tố môi trường. Cũng như các CTSSC khác, đời sống của N. 

indica bên cạnh chịu sự chi phối trực tiếp của các yếu tố môi trường nước (độ 

mặn, nhiêt độ, độ đục, pH…), loài còn chịu sự tác động gián tiếp của các yếu 

tố thời tiết như nhiệt độ không khí, lượng mưa, cường độ bức xạ....Khi xem 

xét mối tương quan giữa các yếu tố môi trường với sự biến động phân bố của 

N. indica ở đầm Cầu Hai chúng tôi nhận thấy, độ mặn và nhiệt độ nước có 

mối tương quan với độ phủ và sinh khối của loài. Các yếu tố như pH, độ sâu, 

độ đục, nồng độ các chất dinh dưỡng hòa tan N-NO₃  và PO₄³ˉ trong môi 

trường nước và môi trường trầm tích không có mối tương quan với độ phủ và 

sinh khối của loài. Độ phủ và sinh khối của N. indica có mối tương quan 

thuận ở mức yếu với độ mặn (r = 0,28, p = 0,007, n = 90; r = 0,32, p = 0,01, n 

= 90) (Hình 3.25 A) và nhiệt độ môi trường nước (r = 0,26, p = 0,01, n = 90; r 

= 0,28, p = 0,02, n = 90) (Hình 3.25 B), (Bảng 3.8). Nghĩa là, trong khoảng độ 

mặn phân bố của N. indica (< 15‰) và nhiệt độ nước (20,7 – 34,8 ⁰C) ở đầm 

Cầu Hai, khi độ mặn và nhiệt độ nước tăng làm tăng sinh khối và độ phủ của 

loài. Mặc dù chỉ thể hiện mối tương quan ở mức yếu, tuy vậy, mối quan hệ 

này góp phần lí giải sự thay đổi phân bố của N. indica ở môi trường tự nhiên. 

Ở đầm Cầu Hai, mùa sinh trưởng của N. indica trùng với mùa khô. Đầu mùa 

khô (tháng 3 – tháng 4), môi trường nước ấm lên là điều kiện thuận lợi cho sự 

nảy mầm của hạt trong trầm tích hình thành cây con (seedling) và các quần 

thể mới của loài được tái thiết lập. Vào giữa mùa khô, độ mặn và nhiệt độ 

nước tăng cao, các quần thể của N. indica phát triển mạnh, nhanh chóng mở 

rộng phân bố và đạt cực đại về độ phủ và sinh khối. Cụ thể vào tháng 7 và 

tháng 9/2018, N. indica có sinh khối cao nhất (93,6 ± 35,6 g DW m⁻²; 68,7 ± 

21,9 g DW m⁻²), đây cũng là thời điểm môi trường nước có độ mặn (11,8 ± 
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0,7‰; 14,8 ± 0,4‰) và nhiệt độ nước cao (33,2 ± 0,2⁰C; 31,0 ± 0,2⁰C) ở đầm 

phá. Cuối mùa khô và sang đầu mùa mưa, các quần thể N. indica thành thục 

về sinh sản và bắt đầu cho thời kỳ lụi tàn. Các quần thể của loài giảm nhanh 

về sinh khối và tàn lụi hoàn toàn trong mùa mưa. Mặc dù mùa sinh trưởng của 

N. indica trùng với mùa khô và sự gia tăng sinh khối của loài tỉ lệ thuận với 

sự gia tăng độ mặn và nhiệt độ nước. Tuy nhiên, ở điều kiện môi trường nước 

có độ mặn cao ổn định không phải là điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng 

của loài này. Điều này được thể hiện thông qua sự phân bố không gian của 

loài trong đầm. Các quần thể N. indica chỉ được ghi nhận ở ven bờ phía tây 

đầm, khu vực có độ mặn < 15‰. Ghi nhận này có phần trái ngược với loài H. 

beccarii. H. beccarii phân bố tập trung ở khu vực có độ mặn cao nhưng lại 

sinh trưởng mạnh trong mùa mưa khi môi trường nước có độ mặn giảm; trong 

khi loài N. indica phân bố ở khu vực có độ mặn thấp nhưng lại có sinh khối 

cao trong mùa khô khi môi trường nước có độ mặn tăng. 

Sinh khối và độ phủ của N. indica có sự biến động theo mùa. Vì vậy, 

chúng tôi cũng xem xét mối tương quan giữa sinh khối và độ phủ của loài với 

các yếu tố thời tiết như nhiệt độ không khí, lượng mưa và số giờ nắng. Kết 

quả cho thấy, sinh khối của N. indica có tương quan chặt chẽ với nhiệt độ 

không khí với hệ số tương quan là r = 0,71, p = 0,04, n = 8. Nghĩa là sinh khối 

N. indica tăng khi nhiệt độ không khí tăng (Bảng 3.8). Kết quả này giúp lý 

giải thời điểm tái thiết lập quần thể và kéo dài thời gian phân bố của N. indica 

phụ thuộc thời tiết (nhiệt độ không khí) trong năm. Ở nghiên cứu này, năm 

2018 vào tháng 3 (nhiệt độ 23 ⁰C) N. indica chưa xuất hiện, loài bắt đầu phát 

triển mạnh từ tháng 5 (nhiệt độ 28,3 ⁰C) với 4 điểm phân bố (CH4, CH11, 

CH12, CH18). Trong khi năm 2019 loài đã phát triển mạnh từ tháng 3 (nhiệt 

độ 25,5 ⁰C) sau quá trình tàn lụi vào tháng 1 (nhiệt độ 20,4 ⁰C). Kết quả 

nghiên cứu cho thấy sự biến động phân bố theo mùa của loài N. indica ở đầm 

Cầu Hai bị chi phối bởi yếu tố thời tiết (nhiệt độ không khí). Khi nhiệt độ 



91 

không khí tăng kéo theo sự ấm lên của nhiệt độ môi trường nước – là điều kiện 

thuận lợi thúc đẩy sự nảy mầm của hạt và sự phát triển của cây con, giúp tái 

thiết lập quần thể mới của loài. Trong khi sự ảnh hưởng của độ mặn lên phân 

bố của N. indica thể hiện ở sự giới hạn về không gian phân bố của loài trong 

đầm. 

Bảng 3.8. Hệ số tương quan giữa độ phủ và sinh khối của N. indica  

với độ mặn, nhiệt độ nước và nhiệt độ không khí 

 Độ phủ (%) Sinh khối (g DW m⁻²) 

Độ mặn (‰) 0,28 (Spearman, p = 0,007; n = 90) 0,32 (Spearman, p = 0,002; n = 90) 

Nhiệt độ nước (⁰C) 0,26 (Spearman, p = 0,01; n = 90) 0,28 (Spearman, p = 0,02; n = 90) 

Nhiệt độ không khí (⁰C) 0,71 (Pearson, p = 0,056, n = 8) 0,71 (Pearson, p = 0,046, n = 8) 

 

Hình 3.25 (A-B): Phân bố sinh khối của loài N. indica theo độ mặn (A) và 

theo nhiệt độ môi trường nước (B) 

3.3.3. Mật độ hạt trong trầm tích và các yếu tố ảnh hưởng đến mật 

độ hạt của N. indica 

3.3.3.1. Đặc điểm cơ quan sinh sản của N. indica 

N. indica là loài có hoa đơn tính, hoa đực và hoa cái đều nằm trên cùng 

một thân đứng của một cây. Hoa cái có kích thước lớn (2,1 x 0,4 mm) nằm 

trong bẹ lá, hoa có một vòi nhụy dài khoảng 1,0 - 1,5 mm, phía đầu vòi nhụy 

được phân thành 2–3 nhánh; bên trong bầu nhụy chứa một noãn to hình bầu 
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dục dài (Hình 3.26 A). Hoa đực nhỏ (1,2 mm x 0,3 mm) nằm sâu trong bẹ lá, 

mỗi bẹ lá có từ 2 -3 hoa đực; mỗi hoa có 3 vòi nhị dài, bên trong hoa có một 

bao phấn hình bầu dục (Hình 3.26 B). Hạt phấn có hình cầu, hạt phấn thường 

liên kết thành cụm từ 2 – 4 hạt trông giống như các tế bào tảo lam (Hình 3.26 

C). Quả có hình bầu dục dài (2 – 3 mm x 0,4), mỗi quả chứa một hạt (1,5 – 2 

mm x 0,3 mm) (Hình 3.26 D). Hạt hình bầu dục dài, đỉnh tù tròn; vỏ hạt gồm 

hai mảnh dễ tách ra khi hạt nảy mầm, vỏ hạt có màu nâu đậm và các vân hình 

lục giác (Hình 3.26 E). Đặc điểm hoa đơn tính cùng gốc và các đặc điểm hình 

thái của cơ quan sinh sản loài N. indica ở đầm Cầu Hai giống với mô tả của 

Phạm Hoàng Hộ [5]. Tuy nhiên, so với các nghiên cứu trước đây, hình thái cơ 

quan sinh sản của loài được chúng tôi mô tả khá chi tiết. Hình thái của hoa 

đực và hạt phấn của N. indica lần đầu tiên được mô tả trong nghiên cứu này. 

 

Hình 3.26 (A-E): Cơ quan sinh sản hữu tính của N. indica ở đầm Cầu Hai. 

Hoa cái (A); hoa đực (B); hạt phấn (C); quả (D); và hạt (E) 

(Nguồn: Đặng Thị Lệ Xuân) 

3.3.3.2. Mật độ hạt trong trầm tích của N. indica 

N. indica có cả hai hình thức sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Sinh 

sản vô tính của loài thông qua sinh sản sinh dưỡng của thân. Thân của loài N. 

indica dễ bị đứt gãy ở các đốt, các đoạn thân bị đứt ra có thể hình thành rễ và 

phát triển thành cây mới. Tuy nhiên, loài N. indica phân bố ở đầm Cầu Hai là 

thực vật một năm, do đó sinh sản hữu tính đóng vai trò chủ đạo trong quá 

trình tái lập quần thể của loài ở các mùa sinh trưởng hàng năm. Quá trình sinh 
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sản hữu tính của loài sản sinh một số lượng lớn hoa, quả và hạt. Quả chín giải 

phóng hạt, hạt được tích trữ và tồn tại trong trầm tích và sau đó nảy mầm hình 

thành cây con để tái lập quần thể mới ở mùa sinh trưởng tiếp theo. Thân của 

N. indica mảnh và phân đốt, thân dễ bị đứt gãy ở các đốt khi bị tác động cơ 

học; hoa và quả của loài có số lượng lớn và kích thước nhỏ nên việc xác định 

số lượng hoa và quả của loài gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để đánh giá đặc 

điểm sinh sản hữu tính của loài N. indica ở đầm Cầu Hai chúng tôi tiến hành 

xác định mật độ hạt của loài trong trầm tích. Kết quả nghiên cứu nhằm bổ 

sung những thông tin giúp đánh giá vai trò của sinh sản hữu tính trong tái lập 

quần thể mới của loài. 

Quá trình nghiên cứu ghi nhận, mật độ hạt trung bình trong trầm tích của 

loài N. indica ở đầm Cầu Hai là 2.765 ± 790 hạt/m² và có sự biến động theo 

không gian và thời gian. Phân tích thống kê cho thấy, mật độ hạt của N. indica 

có sự sai khác có ý nghĩa ở các tháng khảo sát (FA, ²(9, n = 10) = 31,9, p < 

0,0001). Mật độ hạt của loài thấp nhất rơi vào tháng 5/2018 và tháng 7/2018, 

tương ứng là 94,5 ± 21,1 hạt/m² và 83,5 ± 12,7 hạt/m². Mật độ hạt của loài 

tăng vọt lên ở tháng 9/2018 (7.811,6 ± 4.893,9 hạt/m²) và đạt cực đại ở tháng 

11/2018 (7.831,2 ± 4.646,8 hạt/m²). Mật độ hạt của loài giảm đáng kể vào 

tháng 1/2019 (4.048,6 ±2.646,8 hạt/m²) và tiếp tục giảm xuống còn 581,5 ± 

158,2 hạt/m² vào tháng 3/2019. Mật độ hạt của loài tăng trở lại vào tháng 

5/2019 (3.211,1 ± 2.213,1 hạt/m²) và sau đó giảm dần ở tháng 7/2019 

(1.905,9 ± 1.262,1 hạt/m²), tháng 9/2019 (1.169,3 ± 745,5 hạt/m²). Tháng 

11/2019 mật độ hạt của loài giảm xuống còn 914,9 ± 579,4 hạt/m²), (TB ± SE, 

n = 10) (Hình 3.27 A). Mật độ hạt của N. indica trong trầm tích bắt đầu tăng 

cao khi các thảm cỏ của loài thành thục về sinh sản và bắt đầu xuất hiện dấu 

hiệu tàn lụi. Sự tàn lụi dẫn đến sự đứt gãy của thân cây làm xúc tiến quá trình 

giải phóng và tích trữ hạt vào trầm tích. Do đó, thời điểm trong trầm tích có 

mật độ hạt cao nhất là thời điểm tiếp nối theo sau của sự đạt cực đại về sinh 
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khối (sinh khối đạt cực đại vào tháng 7; mật độ hạt trong trầm tích đạt cực đại 

vào tháng 9 và tháng 11). Mật độ hạt cao ở lớp trầm tích bề mặt có thể kéo dài 

ở một vài tháng kế tiếp, sau đó mật độ hạt giảm nhanh chóng khi các quần thể 

N. indica tàn lụi hoàn toàn. Nguyên nhân là do ở thời kỳ quần thể tàn lụi hoàn 

toàn, trầm tích không được cung cấp nguồn hạt giống, mặt khác hạt bị ăn bởi 

các động vật ăn hạt [46], [54], [63], [88]. 

 

Hình 3.27 (A-B): Mật độ hạt của N. indica trong trầm tích đầm Cầu Hai. 

Ở các tháng thu mẫu (A); và ở các điểm thu mẫu (B) 

Về không gian, kết quả khảo sát ghi nhận có sự khác biệt đáng kể của 

mật độ hạt giữa các điểm khảo sát (FA, ²(9, n = 10) = 50,94, p < 0,0001). Mật độ 

hạt trong trầm tích của N. indica cao nhất được ghi nhận tại điểm khảo sát 

CH4 (16.739,6 ± 5.662,2 hạt/m²), tiếp đến là điểm CH11 (6.492 ± 2.687,6 

hạt/m²) và CH12 (1.368,5 ± 1.068,4 hạt/m²). Mật độ hạt của loài thấp nhất ở 

điểm CH19 (103,3 ± 31,7 hạt/m²), (TB ± SE, n = 10), (Hình 3.27 B). Sự biến 

động theo không gian của mật độ hạt N. indica trong trầm tích tương ứng với 

sự biến động của độ phủ và sinh khối của loài. Những điểm N. indica phát 

triển mạnh nhất ở dạng thảm đơn loài có sinh khối và độ phủ cao (CH4, 

CH11, CH12 và CH18) cũng là những vị trí có mật độ hạt trong trầm tích cao 

nhất. Ngược lại, những điểm N. indica cùng sinh trưởng với loài H. beccarii ở 

dạng thảm hỗn loài có sinh khối, độ phủ thấp hơn nên có mật độ hạt trong 

trầm tích thấp (CH19, CH20). 
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Như vậy, N. indica phân bố ở đầm Cầu Hai có mật độ hạt khá cao. Mật 

độ hạt của loài có sự biến động theo không gian và thời gian. Mật độ hạt cao 

rơi vào các tháng cuối mùa khô đầu mùa mưa tại các điểm có quần thể của 

loài phát triển mạnh ngược lại mật độ hạt giảm thấp vào cuối mùa mưa và đầu 

mùa khô tại các điểm thảm cỏ của loài phát triển thưa thớt. N. indica là loài 

CSTSC sinh trương như thực vật một năm, sau thời kỳ sinh sản hữu tính quần 

teher của loài tàn lụi hoàn toàn. Ở mùa sinh trưởng tiếp theo các quần thể mới 

của loài được tái lập nhờ vào sự nảy mầm và sinh trưởng của cây con. Do đó, 

mật độ hạt trong trầm tích đóng vai trò quan trọng trong quá trình duy trì sự 

tồn tại quần thể của loài. Những thông tin về mật độ hạt trong trầm tích thực 

sự có ý nghĩa đối với công tác bảo vệ và phát triển các thảm cỏ của loài N. 

indica trong môi trường đầm phá ven biển nước ta. 

3.3.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ hạt trong trầm tích của N. 

indica 

Khi xem xét mối tương quan giữa mật độ hạt trong trầm tích với sinh 

khối, độ phủ ở loài N. indica chúng tôi nhận thấy, mật độ hạt có mối tương 

quan thuận ở mức trung bình với độ phủ (r = 0,4, p < 0,0001, n = 80) và sinh 

khối (r = 0,4, p < 0,0001, n = 80) (Bảng 3.9). Độ phủ và sinh khối tăng dẫn 

đến sự gia tăng mật độ hạt trong trầm tích. Biến động theo không gian của 

mật độ hạt trong trầm tích tương ứng với sự biến động độ phủ và sinh khối. 

Cụ thể, sinh khối (66,5 ± 22,9 g DW m⁻²) và độ phủ (40,1 ± 14 %) của N. 

indica đạt cực đại tải điểm CH4 dẫn đến mật độ hạt trong trầm tích của loài 

cũng được ghi nhận cao nhất tại điểm khảo sát này (16.739,6 ± 5.662,1 

hạt/m²). Ngược lại, tại điểm CH19 N. indica có độ phủ (5,1 ± 5,1%) và sinh 

khối (1,9 ± 1,9 g DW m⁻²) thấp nhất và do đó có mật độ hạt thấp nhất (103,3 

± 31,6 hạt/m²). 
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Bảng 3.9. Hệ số tương quan giữa mật độ hạt trong trầm tích  

với sinh khối, độ phủ của N. indica và một số yếu tố môi trường 

 Mật độ hạt (hạt/m²) 

Độ phủ (%) 0,4 (Spearman, p < 0,0001; n = 80) 

Sinh khối (g DW m⁻²) 0,4 (Spearman, p < 0,0001; n = 80) 

Nhiệt độ nước (⁰C) -0,3 (Spearman, p = 0,003; n = 100) 

Độ đục (NTU) -0,3 (Spearman, p = 0,006; n = 100) 

Độ sâu (m) 0,3 (Spearman, p < 0,0001; n = 100) 

Lượng mưa (mm) 0,7 (Spearman, p = 0,03; n = 8) 
 

Mật độ hạt của N. indica có mối tương quan thuận ở mức trung bình với 

độ sâu (r = 0,3, p < 0,0001, n = 80). Trong khu vực phân bố của loài, những 

điểm có độ sâu cột nước cao như CH4, CH11, CH12 và CH18 là những điểm 

có mật độ hạt cao hơn. Mật độ hạt trong trầm tích của loài cũng có mối tương 

quan nghịch ở mức trung bình với nhiệt độ nước (r = -0,3, p = 0,003, n = 80), 

độ đục (r = -0,3, p = 0,006, n = 80) và tương quan thuận chặt chẽ với lượng 

mưa (r = 0,7, p = 0,03, n = 8). 

Vào mùa mưa, lượng mưa tăng làm giảm nhiệt độ nước, đây cũng là thời 

điểm các quần thể của loài N. indica bước vào giai đoạn cuối của thời kỳ sinh 

sản hữu tính, tăng cường giải phóng hạt vào trầm tích. Lượng mưa tăng cao 

càng xúc tiến sự đứt gãy và lụi tàn của thân cây từ đó càng làm tăng sự giair 

phóng và lắng đọng hạt vào trầm tích. Do đó, kết quả triểm tra mối tương 

quan giữa mật độ hạt và lượng mưa cho thấy hai yếu tố này có môi tương 

quan chặt chẽ. Cụ thể tháng 5/2018 có lượng mưa thấp (24 mm) và mật độ hạt 

của loài được xác định là 94,5 ± 21,1 hạt/m². Nhưng tháng 11/2018 có lượng 

mưa cao nhất trong năm (484,5 mm) và cũng là thời điểm đạt cực đại về mật 

độ hạt (7.831,2 ± 4.646,8 hạt/m²).  
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Các mối tương quan giữa sinh khối, độ phủ, mật độ hạt trong trầm tích 

của N. indica và các yếu tố môi trường nước và yếu tố khí hậu đã góp phần lý 

giải phân bố theo mùa của loài ở đầm Cầu Hai. Mùa mưa kết thúc cùng với sự 

kết thúc hoạt động của gió mùa đông bắc, nhiệt độ không khí bắt đầu ấm lên 

kéo theo sự ấm lên của nhiệt độ nước – là điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự nảy 

mầm của hạt trong trầm tích. Trong mùa khô, nhiệt độ nước tăng, chế độ hải 

lưu của đầm phá ổn định đã thúc đẩy sự phát triển của cây con giúp loài tái 

lập các quần thể mới. Các quần thể của N. indica nhanh chóng phát triển, mở 

rộng phân bố, tăng cao về sinh khối và độ phủ, hình thành hoa, quả, hạt. Thời 

gian phân bố của loài trong đầm có thể được kéo dài (4 – 11/2018) hoặc có 

thể bị rút ngắn (1 – 5/2019). Tuy nhiên, thời kỳ loài sinh trưởng, phát triển 

mạnh của loài trùng với mùa khô. Vào mùa mưa, nhiệt độ không khí giảm kéo 

theo nhiệt độ nước giảm, lượng mưa tăng làm giảm độ mặn của nước, các 

quần thể của N. indica đi vào thời kỳ lụi tàn. Sự lụi tàn quần thể làm xúc tiến 

sự giải phóng hạt vào môi trường nước, bổ sung và tích trữ nguồn hạt giống 

của loài vào trầm tích, do đó mật độ hạt của loài tăng cao. Hạt tồn tại trong 

trầm tích và trải qua mùa đông lạnh giá với nhiệt độ thấp. Đến đầu mùa khô 

hạt bắt đầu nảy mầm và loài tiếp tục một mùa sinh trưởng, phát triển mới, 

Hình 3.28 A, B. 

 

Hình 3.28 (A-B): Sơ đồ chu kỳ sinh trưởng của N. indica ở đầm Cầu Hai. 

Năm 2018 (A) và năm 2019 (B) 
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3.4. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SINH TRƯỞNG CỦA H. 

beccarii VÀ N. indica Ở ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG 

3.4.1. Ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng của H. beccarii 

*Tỉ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của thân rễ H. beccarii 

CTSSC có đời sống ngập chìm hoàn toàn trong nước ở các môi trường cửa 

sông, đầm phá, rừng ngập mặn và ven bờ biển, vì vậy chúng luôn chịu những 

ảnh hưởng bất lợi của điều kiện sống thường xuyên thay đổi. Khu vực Bắc 

Trung Bộ của nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, một năm có hai 

mùa phân biệt. Mùa mưa có lượng mưa tập trung cùng với sự ảnh hưởng của gió 

mùa đông bắc nên có nền nhiệt độ thấp. Mùa khô có lượng mưa thấp cùng với 

hoạt động của gió Phơn tây nam nên khô và nóng. Vì vậy, các thủy vực ven biển 

thuộc khu vực Bắc Trung Bộ điển hình như hệ thống đầm phá TG-CH (trong đó 

có đầm Cầu Hai) luôn có sự biến động lớn về các yếu tố vật lí như độ mặn, nhiệt 

độ, pH, độ sâu, độ đục. Kết quả khảo sát ở điều kiện tự nhiên cho thấy độ mặn là 

yếu tố môi trường quan trọng ảnh hưởng lên phân bố và sự hình thành hoa, quả 

của loài H. beccarii ở đầm Cầu Hai. Để có thêm thông tin giúp lí giải tường 

minh hơn về biến động phân bố của H. beccarii ở điều kiện tự nhiên, chúng tôi 

tiếp tục kiểm tra sự ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng của H. beccarii trong 

điều kiện nuôi trồng. 

Các đoạn thân rễ của loài H. beccarii thu thập từ đầm Cầu Hai rồi trồng 

thử nghiệm ở các độ mặn 0‰, 5‰, 10‰, 15‰ và 20‰. Kết quả thí nghiệm 

cho thấy, độ mặn có ảnh hưởng lên tỉ lệ sống của các đoạn thân rễ loài H. 

beccarii. Các thân rễ bị chết chỉ xuất hiện ở tuần đầu tiên, từ tuần thứ hai cho 

đến khi kết thúc thí nghiệm ở tất cả các độ mặn đều không có xuất hiện thân rễ 

bị chết. Thí nghiệm cho thấy rằng, các thân rễ của H. beccarii sống và tiếp tục 

sinh trưởng ở khoảng độ mặn từ 0‰ đến 20‰. Kết quả phân tích thống kê cho 

thấy, có sự sai khác có ý nghĩa về tỉ lệ sống của các đoạn thân rễ ở các độ mặn 

(ANOVA, F = 14,04, p < 0,0001) (Hình 3.29). Thân rễ của H. beccarii có tỉ lệ 

sống 100% ở độ mặn 5‰ và 10‰, tỉ lệ sống của thân rễ giảm đáng kể ở các độ 
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mặn 15‰ và 20‰ tương ứng là 81,3 ± 2,1% và 66,7 ± 3,4%, loài có tỉ lệ sống 

thấp nhất ở độ mặn 0‰ là 33,3 ± 3,4  , (Hình 3.29), (TB ± SE, n = 4). 

 

Hình 3.29. Tỉ lệ sống của các thân rễ loài H. beccarii  

ở các độ mặn thí nghiệm, (TB ± SE, n = 4). 

 

Hình 3.30. Tốc độ sinh trưởng của thân rễ loài H. beccarii  

ở các độ mặn trong thời gian thí nghiệm, (TB ± SE, n = 48) 

Tốc độ sinh trưởng của thân rễ loài H. beccarii ở các độ mặn được chúng 

tôi theo dõi trong 8 tuần. Hầu hết ở các độ mặn tốc loài có tốc độ sinh trưởng 

thân rễ tăng lên nhanh chóng từ tuần thứ 3 đến tuần thứ 5; từ tuần thứ 6 đến 
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kết thúc thí nghiệm tốc độ sinh trưởng ở các độ mặn đều có xu hướng giảm 

dần. Ở độ mặn 0‰, tốc độ sinh trưởng của loài giảm dần theo thời gian thí 

nghiệm (Hình 3.30). 

Phân tích thống kê cho thấy sự sinh trưởng của thân rễ H. beccarii có sự 

sai khác có ý nghĩa ở các độ mặn (FA, ²(4, n = 128) = 134,1, p < 0,0001). Tốc độ 

sinh trưởng của loài đạt cực đại ở độ mặn 10‰ (4,4 ± 0,2 mm/ngày) và thấp 

hơn ở các độ mặn 5‰ (3,45 ± 0,15 mm/ngày), 15‰ (3,9 ± 1,2 mm/ngày) và 

20‰ (3,3 ± 0,2 mm/ngày), ở 0‰ loài có tốc độ sinh trưởng thấp nhất (0,9 ± 0,1 

mm/ngày) (Hình 3.30). Kết quả thí nghiệm cho thấy, thân rễ loài H. beccarii 

thu thập từ đầm Cầu Hai sống và sinh trưởng ở khoảng độ mặn từ 0 – 20‰. Ở 

độ mặn 0‰ loài chỉ duy trì sự sống và có tốc độ sinh trưởng rất thấp, kết quả 

này giống với ghi nhận ở hai loài cỏ biển Zostera noltii Hornemann, 

Amphibolis antarctica (Labill.) Sonder & Asch. Ex Asch. và Posidonia sinuosa 

Cambridge & Kuo [44], [139]. Ở một nghiên cứu khác, khi nuôi trồng H. 

beccarii thu thập từ môi trường cửa sông Punang Sari – Lawas, Sarawak, 

Malaysia kết quả cho thấy không có thân đứng nào bị chết ở độ mặn từ 0 – 

45‰, trong đó ở 0‰ loài duy trì sự sống sót tới 303 ngày [42]. Một số loài cỏ 

biển rộng muối như T. testudinum, Syringodium filiforme Kutz., H. wrightii (5-

45‰) [79], Z. noltii, và Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. (2-53‰) [44]. Từ 

các nghiên cứu này cho thấy, trong điều kiện nuôi trồng loài H. beccarii thu 

thập từ đầm Cầu Hai khá nhạy cảm với sự thay đổi độ mặn môi trường nước. 

Mỗi loài cỏ biển đều có một khoảng độ mặn thích hợp nhất cho sự sinh 

trưởng. Nghiên cứu của chúng tôi ghi nhận, trong điều kiện nuôi trồng khoảng 

độ mặn thích hợp nhất cho sự sinh trưởng của loài H. beccarii là 5 – 10‰. 

Kết quả này phù hợp với ghi nhận về phân bố của loài ở điều kiện tự nhiên 

của đầm Cầu Hai. Ở đầm Cầu Hai, độ mặn phân bố của H. beccarii được xác 

định là < 20‰ [4], [101], loài phân bố tập trung ở khu vực có độ mặn trung 

bình từ 10,4 – 12,8‰. Loài phát triển mạnh trong mùa mưa khi độ mặn của 
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môi trường nước giảm thấp. Ở các vùng phân bố trên thế giới, H. beccarii 

sinh trưởng ở môi trường nước có độ mặn khá cao như trường hợp ghi nhận ở 

Myanmar (25 - 28‰) [19] và Ấn Độ (20 - 37‰) [114]. Trong điều kiện nuôi 

trồng, độ mặn sinh trưởng tốt nhất cho cả hai loài H. beccarii và H. ovalis thu 

thập ở bờ biển Malaysia được ghi nhận là 20-25‰ [67]. Độ mặn thích hợp 

cho sự sinh trưởng cũng được xác định ở một số loài cỏ biển như Z. capensis 

(15-35‰) [17], P. oceanica (25-39‰) [43], Z. marina (10-25‰) [91], C. 

nodosa (30-41‰) [44] và H. ovalis (20-25‰) [56]. Từ những nghiên cứu này 

cho thấy, yêu cầu độ mặn cho sinh trưởng của loài cỏ biển H. beccarii thu 

thập ở đầm Cầu Hai khá thấp. 

*Đặc điểm hình thái của loài H. beccarii ở các độ mặn thí nghiệm 

Để đánh giá sự ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng của loài H. 

beccarii, bên cạnh đánh giá tỉ lệ sống và tốc độ sinh trưởng thì đặc điểm hình 

thái của loài cũng là yếu tố quan trọng. Ở thí nghiệm này, một số các đặc điểm 

hình thái của H. beccarii như chiều dài phiến lá, chiều rộng phiến lá, chiều dài 

cuống lá và chiều dài thân đứng được xác định sau trồng 8 tuần. Kết quả phân 

tích thống kê cho thấy, có sự sai khác đáng kể về chiều dài phiến lá (ANOVA, 

F = 60,9, p < 0,0001), chiều dài cuống lá (ANOVA, F = 35, p < 0,0001), chiều 

rộng phiến lá (ANOVA, F = 23,5, p < 0,0001) và chiều dài thân đứng 

(ANOVA, F = 92,7, p < 0,0001) của H. beccarii ở các độ mặn thí nghiệm. Ở 

độ mặn 10‰ và 15‰ loài có chiều dài phiến lá (20,5 ± 0,3 mm; 20,1 ± 0,3 

mm) và chiều dài cuống lá (18,9 ± 0,4 mm; 18,3 ± 0,3 mm) dài nhất, chiều 

rộng phiến lá lớn nhất (2,6 ± 0,05 mm; 2,5 ± 0,06 mm). Ngược lại, ở độ mặn 

0‰ loài có chiều dài phiến lá (15,8 ± 0,2 mm) và chiều dài cuống lá (14,2 ± 0,3 

mm) ngắn nhất, chiều rộng phiến lá (2,08 ± 0,04 mm) nhỏ nhất (Hình 3.31 A-

C). Chiều dài thân đứng cũng có sự khác biệt rõ nét ở các độ mặn, chiều dài 

thân đứng đạt cực đại ở độ mặn 10‰ (23,1 ± 0,7 mm) và thấp nhất được xác 

định ở 0‰ (8,9 ± 0,2 mm) (Hình 3.31 D), (TB ± SE, n = 40). Sau khi trồng 
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được 2-3 ngày, H. beccarii bắt đầu hình thành những thân đứng mới, các thân 

đứng mang 3 – 4 lá ngay tuần đầu tiên. Số lượng lá trên mỗi thân đứng dao 

động từ 2 – 12 lá và trung bình là 7,2 ± 0,1 lá/thân (TB ± SE, n = 40). Số 

lượng lá có sự sai khác có ý nghĩa ở các độ mặn (FA, ꭓ² (4, n = 40) = 87,2, p < 

0,0001). Số lượng lá cao nhất được ghi nhận ở độ mặn 10‰ là 8,7 ± 0,2 

lá/thân, ở các độ mặn còn lại số lượng lá thấp hơn và thấp nhất được ghi nhận 

ở 0‰ là 5,0 ± 0,2 lá/thân, (Hình 3.31 E), (TB ± SE, n = 40). Như vậy, thí 

nghiệm cho thấy các đặc điểm hình thái của loài H. beccarii có sự sai khác đáng 

kể ở các độ mặn thí nghiệm. Trong đó chiều dài phiến lá, chiều rộng phiến lá, 

chiều dài cuống lá, chiều dài thân đứng đều đạt cực đại ở độ mặn 10‰ và thấp 

nhất ở 0‰, trong đó đáng chú ý là chiều dài thân đứng của loài cao nhất ở độ 

mặn 5-10‰. Kết quả này khác với ghi nhận của Fakhrulddin và cs. [67] khi 

nghiên cứu sự ảnh hưởng của độ mặn đối với H. beccarii thu thập từ môi trường 

cửa sông Punang – Sari – Lawas (Malaysia), chiều rộng phiến lá và chiều dài 

thân đứng của loài được ghi nhận có xu hướng rộng hơn và dài hơn ở độ mặn 20 

– 25‰. Ở loài cỏ biển Zostera noltii và Cymodocea nodosa, sự sinh trưởng 

của lá đạt cực đại ở độ mặn 30‰. Các đặc điểm hình thái là những chỉ tiêu 

quan trọng phản ánh kết quả của quá trình sinh trưởng của loài. Từ những ghi 

nhận này cho thấy, độ mặn từ 5 - 10‰ là thích hợp cho sự phát triển sinh khối 

trên mặt đất (thân đứng, bộ lá) của H. beccarii thu thập từ đầm Cầu Hai. 
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Hình 3.31 (A-E): Một số đặc điểm hình thái của H. beccarii sau 8 tuần thí 

nghiệm ở các độ mặn. Chiều dài phiến lá (A); chiều dài cuống lá (B); chiều rộng 

phiến lá (C); chiều dài thân đứng (D); số lượng lá trên mỗi thân đứng (E).  

Các ký hiệu a, b, c, d chỉ thị cho sự sai khác của các đặc điểm hình thái ở các độ mặn thí nghiệm 

(0‰, 5‰, 10‰, 15‰ và 20‰, p < 0,005) 

*Số lượng thân đứng và sinh khối tích lũy của H. beccarii 

Số lượng thân đứng của H. beccarii ở các độ mặn thí nghiệm được xác 

định sau 8 tuần nuôi trồng. Kết quả phân tích thống kê cho thấy, có sự khác biệt 

có ý nghĩ về số lượng thân đứng của H. beccarii ở các độ mặn (ANOVA, F = 

26,39, p = 0,0001), trong đó số lượng thân đứng cao nhất ở độ mặn 5‰ (466 ± 
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50,03 thân) và 10‰ (351,5 ± 30,6 thân), số lượng thân đứng giảm đáng kể ở độ 

mặn 15‰ (219 ± 25,1 thân) và 20‰ (170 ± 31,1 thân), số lượng thân đứng 

thấp nhất ở 0‰ (43,0 ± 63,3 thân), (Hình 3.32 B, 3.33 A), (TB ± SE, n = 4). 

 

Hình 3.32 (A-B): Hệ thống nuôi trồng H. beccarii (A) và H. beccarii (B) 

ở các độ mặn thí nghiệm sau 12 tuần (Nguồn: Đặng Thị Lệ Xuân) 

Số lượng thân đứng của H. beccarii tiếp tục được xác định vào thời điểm 

kết thúc thí nghiệm (sau 12 tuần). Số lượng thân đứng của loài có sự khác biệt 

ý nghĩa ở các độ mặn thí nghiệm (ANOVA, F = 32,22, p < 0,0001). Số lượng 

thân đứng cao nhất được ghi nhận ở độ mặn 5‰ (955,00 ± 131,23 thân) và 

giảm đáng kể ở độ mặn 10‰ (224,5 ± 77,4 thân), 15‰ (74,5 ± 36,8 thân), 

0‰ (25,8 ± 7,5 thân), số lượng thân đứng thấp nhất ở độ mặn 20‰ (10,5 ± 

7,1 thân) (Hình 3.33 A). Như vậy, sau 12 tuần nuôi trồng sự ảnh hưởng của 

độ mặn môi trường nước lên số lượng thân đứng ở loài H. beccarii được thể 

hiện rõ nét. Ở khoảng độ mặn 5-10‰ loài H. beccarii có số lượng thân đứng 

cao nhất, trong đó sự chênh lệch khá lớn số lượng thân đứng ở độ mặn 5‰ so 

với các độ mặn khác. 
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Hình 3.33 (A-B): Số lượng thân đứng (A) và sinh khối tích lũy (B) 

 của H. beccarii ở các độ mặn sau 12 tuần 

Độ mặn ảnh hưởng đến số lượng thân đứng, theo đó ảnh hưởng đến sinh 

khối tích lũy của H. beccarii. Phân tích thống kê cho thấy có sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê về sinh khối tích lũy của H. beccarii ở các độ mặn thí nghiệm 

(ANOVA, F = 19,2, p < 0,0001). Sinh khối của H. beccarii cao nhất ở độ mặn 

5‰ là 4,65 ± 0,48 g DW, sinh khối của loài có xu hướng giảm dần ở các độ 

mặn 10‰, 15‰ và 20‰ tương ứng là 2,80 ± 0,68 g DW, 1,18 ± 0,36 g DW, 

0,36 ± 0,29 g DW. Sinh khối của loài thấp nhất được ghi nhận ở 0‰ là 0,23 ± 

0,06 g DW (Hình 3.33 B). Kết quả này cho thấy, ở độ mặn 5‰ H. beccarii có 

sinh khối tích lũy cao nhất. 

Độ mặn ảnh hưởng rõ nét lên số lượng thân đứng và sinh khối tích lũy của 

H. beccarii, trong đó loài có số lượng thân đứng và sinh khối cao nhất ở độ 

mặn 5‰ và thấp hơn đáng kể ở các độ mặn còn lại. Số lượng thân đứng và sinh 

khối tích lũy của H. beccarii ở độ mặn 5‰ có sự chênh lệch khá lớn so với các 

độ mặn còn lại. Thời gian thí nghiệm càng kéo dài thì sự chênh lệch này càng 

được thể hiện rõ. Ở điều kiện độ mặn cao và kéo dài ngoài sự thiếu hụt dinh 

dưỡng, điều kiện này còn xúc tiến sự già hóa, gây lụi tàn các chồi và lá non từ 

đó làm suy giảm số lượng thân đứng và sinh khối của cỏ biển [26], [89], [98], 

[113]. 
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Thí nghiệm của chúng tôi đã xác định được ở điều kiện nuôi trồng loài 

H. beccarii thu thập từ đầm Cầu Hai có khả năng sống và sinh trưởng ở độ 

mặn từ 0 - 20‰. Độ mặn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tỉ lệ sống, tốc độ sinh 

trưởng, số lượng thân đứng, sinh khối tích lũy và các đặc điểm hình thái của 

H. beccarii. Thí nghiệm đã xác định được độ mặn thích hợp nhất cho sự sinh 

trưởng của H. beccarii là 5 – 10‰. Như vậy, mặc dù là một loài cỏ biển, 

nhưng loài H. beccarii thu thập từ đầm Cầu Hai khá nhạy cảm với sự thay đổi 

độ mặn và có yêu cầu độ mặn cho sự sinh trưởng khá thấp. Các kết quả của 

thí nghiệm góp phần lý giải sự phân bố của H. beccarii ở môi trường tự nhiên. 

Ở đầm Cầu Hai, H. beccarii có sinh khối và độ phủ cao ở các tháng mùa mưa, 

khi môi trường nước có độ mặn trung bình là 7,7‰.  

3.4.2. Ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng của N. indica 

*Tỉ lệ sống và tốc độ sinh trưởng của N. indica 

Kết quả khảo sát ở môi trường tự nhiên đầm Cầu Hai chúng tôi ghi nhận, 

phân bố của N. indica có sự biến động mạnh mẽ theo không gian và thời gian. 

Loài có phân bố rộng và tập trung chủ yếu ở ven phá phía tây bắc đầm có độ 

mặn môi trường nước < 15‰. Phân bố của N. indica theo mùa vụ, mùa sinh 

trưởng của loài trùng với mùa khô. Độ mặn là một trong những yếu tố môi 

trường chi phối đến phân bố của loài N. indica ở đầm Cầu Hai. Để có đầy đủ 

thông tin góp phần lý giải cho những ghi nhận phân bố của loài ở điều kiện tự 

nhiên của đầm Cầu Hai, chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm kiểm tra sự ảnh 

hưởng của độ mặn lên sinh trưởng của N. indica trong điều kiện nuôi trồng. 

Tỉ lệ sống của thân đứng N. indica 

Tỉ lệ sống của các thân đứng loài N. indica khác nhau đáng kể ở các độ 

mặn thí nghiệm (ANOVA, F = 189,7, p < 0,0001). Thân đứng N. indica bị 

chết hoàn toàn ở độ mặn 20‰ và 25‰ ngay từ tuần đầu tiên sau khi trồng. Ở 

các độ mặn 0‰, 5‰, 10‰ và 15‰ có tỉ lệ thân đứng sống tương ứng là 

75,50 ± 2,47%, 70,75 ± 5,25%, 65,50 ± 2,06% và 23,75 ± 1,44% (Hình 3.34), 

(TB ± SE, n = 4). Như vậy, thí nghiệm của chúng tôi đã xác định được độ 

mặn gây chết của loài N. indica trong điều kiện nuôi trồng là 20‰ và 25‰. 
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Các thân đứng loài N. indica sống và tiếp tục sinh trưởng ở độ mặn từ 0 – 

15‰. Tỉ lệ sống của các thân đứng có xu hướng giảm dần khi độ mặn tăng. Ở 

độ mặn 0‰ và 5‰ thân đứng N. indica có tỉ lệ sống cao nhất và thấp nhất 

được ghi nhận ở độ mặn 15‰. Những kết quả của thí nghiệm đã góp phần lý 

giải vì sao N. indica là một loài CTSSC có nguồn gốc nước ngọt [117], nhưng 

loài có mặt ở cả môi trường nước ngọt như ao, hồ, ruộng lúa [5] và môi trường 

nước lợ như cửa sông và đầm phá [7], [8]. Và ở đầm Cầu Hai, các quần thể của 

loài chỉ hiện diện ở khu vực có độ mặn < 15‰ [15].  

 

Hình 3.34. Tỉ lệ sống của các thân đứng loài N. indica  

ở các độ mặn thí nghiệm, (TB ± SE, n = 4) 

Tốc độ sinh trưởng của N. indica 

Thí nghiệm ghi nhận, độ mặn có ảnh hưởng rõ nét đến tốc độ sinh trưởng 

của loài N. indica. Tốc độ sinh trưởng của N. indica có sự sai khác có ý nghĩa 

ở các độ mặn (ANOVA, F = 9,3, p < 0,0001). Loài có tốc độ sinh trưởng cao 

nhất ở độ mặn 10‰ là 13,18 ± 0,68 mm/ngày và thấp nhất ở độ mặn 15‰ là 

8,98 ± 0,55 mm/ngày, (Hình 3.35), (TB ± SE, n = 240). Từ tỉ lệ sống và tốc 

độ sinh trưởng của N. indica cho thấy, giới hạn sinh thái về độ mặn của loài 

trong điều kiện nuôi nghiệm là 0 – 15‰, trong đó 10‰ là độ mặn loài có tốc 

độ sinh trưởng cao nhất. 
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Hình 3.35. Tốc độ sinh trưởng của loài N. indica ở các độ mặn  

trong thời gian  thí nghiệm, (TB ± SE, n = 240) 

*Đặc điểm hình thái của N. indica ở các độ mặn thí nghiệm 

Không chỉ ảnh hưởng lên tỉ lệ sống sót và tốc độ sinh trưởng, sự ảnh 

hưởng của độ mặn còn thể hiện thông qua sự sai khác về một số đặc điểm 

hình thái của N. indica (chiều dài thân đứng, chiều dài lá, số lượng nhánh và 

số lượng lóng ) ở các độ mặn thí nghiệm. Kết quả phân tích thống kê ghi 

nhận, có sự sai khác có ý nghĩa về chiều dài thân đứng (ANOVA, F = 67,4, p 

< 0,0001), chiều dài lá (ANOVA, F = 20,5, p < 0,0001), số nhánh (ANOVA, 

F = 23,9, p < 0,0001) và số lóng trên mỗi thân đứng ở các độ mặn (ANOVA, 

F = 34,5, p < 0,0001). Chiều dài thân đứng của N. indica cao nhất ở độ mặn 

10‰ (743,9 ± 5,5 mm), tiếp đến là 5‰ (586,2 ± 16,2 mm); chiều dài thân 

đứng của loài thấp nhất ở độ mặn 15‰ (508,6 ± 7,7 mm) (Hình 3.36 A). Kích 

thước chiều dài lá của loài dài nhất ở độ mặn 0‰ (25,67 ± 0,35 mm), chiều 

dài lá thấp nhất được xác định ở 15‰ (21,3 ± 0,3 mm) (Hình 3.36 B). Số 

lượng nhánh trên mỗi thân đứng của loài cao nhất ở độ mặn 5‰ (27,7 ± 1,6 

nhánh) và thấp nhất ở 15‰ (15,9 ± 0,9 nhánh) (Hình 3.36 C). Số lượng lóng 
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trên mỗi thân đứng cao nhất được ghi nhận ở độ mặn 10‰ (28,1 ± 0,2 lóng) 

và thấp nhất ở 0‰ (20,8 ± 0,3 lóng) và 5‰ (20,3 ± 0,9 lóng) (Hình 3.36 D). 

 

Hình 3.36 (A-D): Đặc điểm hình thái của N. indica sau 8 tuần. 

Chiều dài thân đứng (A); chiều dài lá (B); số nhánh (C); và số lóng (D) 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, chiều dài thân đứng và số lượng nhánh đều 

có giá trị cực đại ở độ mặn từ 5 – 10‰. Số lượng lóng của loài cao hơn ở độ 

mặn 10 - 15‰. Chiều dài lá có xu hướng giảm dần theo sự gia tăng độ mặn. 

Sự tăng nhanh về chiều dài thân đứng và số lượng nhánh ở độ mặn từ 5 - 

10‰ là minh chứng cho sự sinh trưởng tốt nhất ở mức độ mặn này của loài. 

Khi gia tăng độ mặn, loài có xu hướng tăng về số lóng và giảm về chiều dài 

lá. Chiều dài thân đứng của N. indica ở điều kiện thí nghiệm ngắn hơn đáng 

kể so với ở điều kiện tự nhiên. Ở đầm Cầu Hai, các quần thể N. indica phát 

triển dày đặc, chiều dài thân đứng đạt tới 156 cm [15]. Có thể không gian bị 

giới hạn bên trong các bể kính là một trong những lý do hạn chế kích thước 

chiều dài thân của N. indica ở điều kiện nuôi trồng. Tuy nhiên, kết quả của thí 
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nghiệm đã giúp xác định được độ mặn thích hợp nhất cho sự sinh trưởng của 

loài là 5 - 10‰, là phù hợp với những thông tin về phân bố và biến động phân 

bố của loài trong điều kiện tự nhiên ở đầm Cầu Hai cũng như các vùng phân 

bố khác của loài. 

*Sinh khối tích lũy của N. indica 

Sinh khối N. indica tích lũy được trong thời gian thí nghiệm ở các độ mặn 

là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh sự ảnh hưởng của độ mặn lên 

sinh trưởng của loài. Vì vậy, để đánh giá mức độ ảnh hưởng của độ mặn lên 

sinh trưởng của N. indica chúng tôi tiến hành xác định lượng sinh khối loài tích 

lũy được ở các độ mặn thí nghiệm. Kết quả cho thấy, sinh khối tích lũy của N. 

indica ở các độ mặn 0‰, 5‰, 10‰ và 15‰ tương ứng là 0,80 ± 0,19 (g DW), 

5,84 ± 0,51 (g DW), 5,99 ± 1,03 (g DW) và 3,19 ± 0,26 (g DW), (TB ± SE, n = 

4), (Hình 3.37). Kết quả phân tích thống kê cho thấy sinh khối của N. indica có 

sự sai khác có ý nghĩa ở các mức độ mặn (ANOVA, F = 17, p < 0,0001). Sinh 

khối của loài cao nhất được ghi nhận ở độ mặn 5 - 10‰ và thấp nhất ghi nhận 

ở 0‰ (Hình 3.37, Hình 3.38). Ở đầm Cầu Hai, N. indica đạt độ phủ và sinh 

khối cao ở điều kiện môi trường có độ mặn từ 4 – 15‰ [15]. 

 

Hình 3.37. Sinh khối tích lũy của N. indica ở các độ mặn sau 8 tuần. 
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Hình 3.38. N. indica ở các độ mặn thí nghiệm sau 8 tuần 

(Nguồn: Đặng Thị Lệ Xuân) 

Như vậy, thí nghiệm ghi nhận độ mặn có ảnh hưởng rõ nét lên sự sinh 

trưởng của loài N. indica. Ảnh hưởng của độ mặn lên sinh trưởng của loài N. 

indica được biểu hiện thông qua sự sai khác về tốc độ sinh trưởng, sinh khối và 

sự sai khác của một số đặc điểm hình thái ở các mức độ mặn thí nghiệm. N. 

indica có tốc độ sinh trưởng, chiều dài thân đứng, số lượng nhánh, số lượng lá 

và sinh khối tích lũy trong thời gian thí nghiệm đều có giá trị cực đại ở độ mặn 

từ 5 – 10‰. Như vậy, trong điều kiện nuôi trồng, giới hạn sinh thái về độ mặn 

của loài N. indica được xác định là từ 0 – 15‰, trong đó độ mặn thích hợp nhất 

cho sự sinh trưởng của loài là 5 - 10‰. Ở độ mặn 20 – 25‰ loài bị chết hoàn 

toàn ngay từ tuần đầu tiên. Kết quả này phù hợp với các ghi nhận của loài ở 

điều kiện tự nhiên. Ở điều kiện tự nhiên đầm Cầu Hai, độ mặn phân bố của 

loài N. indica được xác định < 15‰ và độ mặn được ghi nhận là một trong 

những yếu tố chi phối lên sự phân bố của loài N. indica. Các quần thể loài N. 

indica phân bố tập trung ở ven bờ phía tây bắc của đầm – khu vực có độ mặn 

môi trường nước khá thấp (4 - 15‰). Ngoài ra, N. indica cũng được ghi nhận 

là loài ưu thế ở các khu vực có độ mặn thấp nhất (< 10‰) của đầm Chilika (Ấn 

Độ) [117]. Ở khu bảo vệ thủy sản Cồn Chìm (đầm Thủy Tú), N. indica có 

sinh khối cao nhất trong tháng 4, từ tháng 5 đến tháng 7 loài tàn lụi và mất 
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h n trong điều kiện gia tăng độ mặn môi trường nước từ 21‰ lên 28‰ [2]. 

Điều này chứng tỏ các thảm cỏ loài N. indica đã phát triển ở các tháng trước 

đó khi độ mặn của nước < 21‰. 

3.4.3. Ảnh hưởng của độ mặn lên sự nảy mầm cây con từ hạt và sự 

sinh trưởng của cây con loài N. indica 

*Số lượng cây con nảy mầm từ hạt 

Kết quả thí nghiệm cho thấy độ mặn có ảnh hưởng lên sự nảy mầm cây con 

(seedling) từ hạt trong trầm tích của loài N. indica. Cây con của loài được quan 

sát thấy ở các độ mặn 0‰, 5‰, 10‰ và 15‰, ở độ mặn 20‰ không có cây con 

nào được ghi nhận trong suốt thời gian thí nghiệm (Hình 3.39). Phân tích thống 

kê cho thấy số lượng cây con có sự sai khác đáng kể ở các độ mặn (AVOVA, F 

= 94,9, p < 0,0001), (Hình 3.39, Hình 3.40). Số lượng cây con của N. indica 

cao hơn ở độ mặn 0‰ (50 ± 2,5 cây) và cao nhất ở 5‰ (104,7 ± 5,5 cây); số 

lượng cây con của loài giảm xuống đáng kể ở độ mặn 10‰ (32,3 ± 3,8 cây) 

và thấp nhất được ghi nhận ở 15‰ (13 ± 3,8 cây), (TB ± SE, n = 3) (Hình 

3.40). Từ kết quả này cho thấy độ mặn có ảnh hưởng rõ nét lên nảy mầm cây 

con và yêu cầu độ mặn cho sự nảy mầm cây con từ hạt ở loài N. indica thu 

thập từ trầm tích đầm Cầu Hai khá thấp (0 - 5‰), trong đó 5‰ được ghi nhận 

là độ mặn thích hợp nhất. 

 

Hình 3.39. Cây con (seedling) của N. indica ở các độ mặn thí nghiệm  

sau 28 ngày (Nguồn: Đặng Thị Lệ Xuân) 
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Hình 3.40. Số lượng cây con (seedlings) của N. indica  

ở các độ mặn thí nghiệm sau 28 ngày, (TB ± SE, n = 3). 

*Sinh trưởng của cây con loài N. indica 

Từ ngày thứ 7 của thời kỳ thí nghiệm, sinh trưởng của cây con của N. 

indica ở các độ mặn được theo dõi thông qua việc đo chiều dài thân đứng 

(chồi chính) với tần suất 3 ngày một lần nhằm xác định tốc độ sinh trưởng. 

Kết quả phân tích thống kê cho thấy tốc độ sinh trưởng của cây con loài N. 

indica có sự sai khác đáng kể ở các độ mặn (ANOVA, F = 8,3, p < 0,0001). 

Tốc độ sinh trưởng của cây con đạt cực đại ở độ mặn 5‰ (3,2 ± 0,5 

mm/ngày) và giảm đáng kể ở 0‰ (1,9 ± 0,3 mm/ngày) và 10‰ (1,7 ± 0,2 

mm/ngày), tốc độ sinh trưởng của cây con thấp nhất được ghi nhận ở độ mặn 

15‰ (1,0 ± 0,2 mm/ngày), (TB ± SE, n = 27), (Hình 3.41). Kết quả này cho 

thấy số lượng cây con và tốc độ sinh trưởng ở giai đoạn cây con loài N. indica 

đều đạt cực đại ở độ mặn 5‰ tiếp đến là 0‰; ở độ mặn từ 10 - 15‰ số lượng 

cây con và tốc độ sinh trưởng của cây con thấp hơn đáng kể, trong đó thấp nhất 

ở 15‰. Như vậy, độ mặn thích hợp nhất cho sự sinh trưởng ở giai đoạn cây con 

loài N. indica là 0 - 5‰. 
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Hình 3.41. Tốc độ sinh trưởng của cây con (seedling) loài N. indica 

 trong thời gian thí nghiệm, (TB ± SE, n = 27) 

Có sự sai khác đáng kể về một số đặc điểm hình thái của cây con như chiều 

dài cây, số lượng lóng và chiều dài lá (ANOVA, p < 0,0001). Chiều dài cây con 

và số lượng lóng đều đạt cực đại ở độ mặn 5‰ (82,7 ± 2,7 mm; 5,5 ± 0,2 lóng) 

và thấp nhất ở độ mặn 15‰ (25,7 ± 2,6 mm; 2,6 ± 0,2 lóng) (Hình 3.42 A, B). 

Chiều dài lá của cây con dài nhất được ghi nhận ở độ mặn 0‰ (25,4 ± 0,8) và có 

xu hướng giảm dần khi tăng độ mặn từ 5‰, 10‰ và 15‰ tương ứng là 23,3 ± 

0,7 mm; 21,5 ± 0,7 mm; 21,6 ± 0,6 mm, (Hình 3.42 C), (TB ± SE, n = 30). 
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Hình 3.42 (A-C): Một số đặc điểm hình thái của cây con loài N. indica ở các 

độ mặn thí nghiệm sau 28 ngày. Chiều dài cây con (A); số lượng lóng (B); và 

chiều dài lá (C), (TB ± SE, n = 30) 

Như vậy kết quả thí nghiệm này cho thấy, độ mặn có ảnh hưởng rõ nét 

lên sự nảy mầm cây con từ hạt ở loài N. indica. Hạt của loài chỉ nảy mầm và 

hình thành cây con ở khoảng độ mặn từ 0 - 15‰. Trong đó độ mặn từ 0 - 5‰ 

là thích hợp nhất thể hiện số lượng cây con, chiều dài cây con, số lượng lóng 

và tốc độ sinh trưởng của cây con đều đạt giá trị cực đại ở mức độ mặn này. 

Kết quả này chứng tỏ yêu cầu độ mặn cho sự nảy mầm và sinh trưởng trong 

giai đoạn cây con loài N. indica từ đầm Cầu Hai thấp hơn đáng kể (0 - 5‰) so 

với giai đoạn cây trưởng thành (5 – 10‰). Kết quả của thí nghiệm này cùng 

với thí nghiệm nuôi trồng ở giai đoạn cây trưởng thành của loài đã được trình 

bày ở trên là lời giải thích thỏa đáng cho sự sinh trưởng theo mùa vụ của loài 

ở đầm Cầu Hai. Quá trình khảo sát thực địa ghi nhận cây con loài N. indica 

xuất hiện ngay khi mùa mưa lũ vừa kết thúc, thời tiết bắt đầu ấm lên và độ 
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mặn môi trường nước còn ở mức thấp. Cụ thể như trường hợp cây con được 

quan sát thấy vào tháng 3 năm 2018 tại điểm khảo sát CH4 khi môi trường 

nước có độ mặn là 7,7‰, và vào tháng 2 năm 2019 tại điểm CH12 ở môi 

trường nước có độ mặn 1,3‰. Cùng với sự sinh trưởng của cây con, độ mặn 

môi trường nước cũng tăng dần. Vào giữa mùa khô khi môi trường nước có 

độ mặn cao thì các quần thể loài N. indica phát triển rậm rạp như những “khu 

rừng nhiệt đới dưới nước”. Thí nghiệm của chúng tôi đã xác định được 

khoảng độ mặn cho sự nảy mầm và sinh trưởng của cây con loài là 0 - 15‰. 

Kết quả này giúp lý giải không gian phân bố của loài N. indica ở đầm Cầu 

Hai là khu vực có độ mặn < 15‰. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

1. Các yếu tố môi trường (độ mặn, nhiệt độ, độ sâu, độ đục, pH trong nước, 

nồng độ N-NO₃⁻ và P-PO₄³⁻ trong nước và trầm tích) ở đầm Cầu Hai có sự biến 

động theo không gian và thời gian, trong đó thể hiện rõ nhất là độ mặn, nhiệt độ 

nước và độ sâu. Độ mặn dao động từ 0,1 đến 20,6‰, đạt giá trị thấp ở các tháng 

mùa mưa và tại các khu vực đầm gần cửa sông Đại Giang, sông Truồi, sông Cầu 

Hai (phía tây bắc của đầm); độ mặn cao hơn ở các tháng mùa khô và tại các khu 

vực khảo sát thuộc phía đông nam của đầm. Nhiệt độ nước dao động từ 20,7⁰C 

đến 34,8⁰C với sự chênh lệch trung bình theo mùa khoảng 7,8⁰C và giữa các 

điểm khảo sát là khoảng 2⁰C. Độ sâu ở các điểm khảo sát dao động từ 0,2-2,4 m 

với giá trị trung bình 1,2 m; độ sâu mùa mưa lớn hơn mùa khô với khoảng chênh 

lệch lớn nhất giữa hai mùa là 0,8 m. 

2. Loài cỏ biển H. beccarii phân bố rộng ở đầm Cầu Hai và có sự biến 

động theo không gian và thời gian. Các quần thể loài H. beccarii phân bố tập 

trung chủ yếu ở khu vực trung tâm đầm hướng về phía đông nam – khu vực 

có độ mặn cao (10,4 – 12,8‰) và ổn định của đầm. Phân bố của H. beccarii 

có tính mùa vụ không rõ nét, mùa sinh trưởng của loài được bắt đầu từ đầu 

mùa mưa năm trước và kéo dài đến cuối mùa khô năm sau. Thời kỳ loài phát 

triển mạnh trùng với các tháng mùa mưa (từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 3 

năm 2019), trong đó loài có độ phủ, mật độ và sinh khối đạt giá trị cực đại 

vào tháng 1 năm 2019. Độ mặn, nhiệt độ nước và lượng mưa được xác định là 

những yếu tố chi phối đến sự phân bố của H. beccarii ở đầm Cầu Hai. 

Sinh sản hữu tính của H. beccarii ở đầm Cầu Hai chỉ xảy ra ở một số 

quần thể ven bờ và theo mùa vụ rõ nét. Thời kỳ hình thành hoa, quả của loài 

diễn ra vào các tháng mùa khô trong năm (từ tháng 2 đến tháng 6), trong đó 

mật độ hoa, quả, hạt cao nhất rơi vào tháng 4 năm 2018. Độ mặn môi trường 
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nước là yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành hoa, quả, hạt của loài ở môi 

trường đầm Cầu Hai. 

3. Loài CTSSC nước ngọt N. indica cũng có phân bố rộng ở đầm Cầu 

Hai và có sự biến động mạnh mẽ theo không gian và thời gian. Các quần thể 

của loài N. indica phân bố tập trung chủ yếu ở khu vực ven phá phía tây bắc 

đầm – khu vực gần các cửa sông có độ mặn thấp (<15‰). Phân bố của N. 

indica theo mùa vụ rõ nét, mùa sinh trưởng của loài trùng với mùa khô trong 

năm. Nhiệt độ, độ mặn môi trường nước và nhiệt độ không khí là những yếu 

tố chi phối đến biến động phân bố của N. indica. Độ mặn môi trường nước là 

yếu tố ảnh hưởng đến không gian phân bố của loài, trong khi nhiệt độ nước và 

nhiệt độ không khí là những yếu tố ảnh hưởng đến biến động phân bố theo 

mùa vụ của loài ở đầm Cầu Hai. 

Loài N. indica có mật độ hạt trong trầm tích khá cao (2.765 ± 790 hạt/m²) 

và có mật độ hạt có sự biến động theo không gian và thời gian. Mật độ hạt của 

loài cao hơn từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2018 tại các điểm CH4 và CH11; mật 

độ hạt của loài thấp nhất từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2018 tại điểm CH19. Nhiệt 

độ nước, độ sâu, độ đục và lượng mưa là những yếu tố môi trường chi phối đến 

sự biến động mật độ hạt của loài N. indica ở đầm Cầu Hai. 

4. Trong điều kiện nuôi trồng, độ mặn có ảnh hưởng mạnh mẽ lên sinh 

trưởng của cả hai loài H. beccarii và N. indica. Loài H. beccarii có khả năng 

sống và sinh trưởng ở độ mặn từ 0 – 20‰; trong khi loài N. indica có khả 

năng sống và sinh trưởng ở độ mặn từ 0 – 15‰. Độ mặn thích hợp nhất cho 

sự sinh trưởng của cả hai loài đã được xác định là từ 5 – 10‰. Sự nảy mầm 

cây con từ hạt trong trầm tích ở loài N. indica xảy ra ở độ mặn từ 0 - 15‰, 

trong đó độ mặn 0 - 5‰ là mức thích hợp cho sự nảy mầm cây con và sự sinh 

trưởng của cây con loài N. indica thu thập từ đầm Cầu Hai. 
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2. Kiến nghị 

Để có đầy đủ thông tin làm cơ sở khoa học nhằm đưa ra các biện pháp 

bảo vệ, phục hồi và phát triển các thảm thực vật thủy sinh sống chìm ở đầm 

Cầu Hai chúng tôi đưa ra một số kiện nghị sau: 

- Nghiên cứu về sự nảy mầm cây con từ hạt và khả năng sinh trưởng của 

cây con của hai loài H. beccarii và N. indica trong điều kiện môi trường tự 

nhiên của đầm Cầu Hai. 

- Nghiên cứu đặc điểm sinh sản (vô tính và hữu tính) kết hợp với phân 

tích đa dạng di truyền quần thể từ đó đánh giá mức độ đóng góp của các hình 

thức sinh sản vào quá trình duy trì và phục hồi quần thể của các loài CTSSC ở 

đầm Cầu Hai. 
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PHỤ LỤC 

 



 PL1 

Bảng PL1. Sinh khối (g DW m⁻²) trung bình loài H. beccarii ở các điểm khảo sát trong thời gian nghiên cứu 

Điểm thu mẫu 3/18 5/18 7/18 9/18 11/18 1/19 3/19 5/19 7/19 9/19 11/19 

CH1 11,1 9,2 16,4 13,9 53,6 18,3 71,5 29,9 36,2 11,1 16,5 

CH2 7,2 3,2 12,9 26,3 40,8 33,5 18,6 11,1 0 46,9 13,5 

CH3 0 8,2 22,3 40,9 30,4 39,0 39,0 12,6 1,3 0 0 

CH5 6,8 12,8 47,0 21,8 56,8 22,1 6,6 7,1 4,9 0 0 

CH6 0 0 0 0 1,9 55,1 7,7 4,5 0 0 0 

CH7 0 0 7,0 0 29,6 56,5 55,7 14,6 0 0 0 

CH8 0 0 0 1,3 23,5 46,8 25,6 34,0 12,5 0 0 

CH9 0 0 0 0 42,5 91,3 78,2 29,9 0 0 0 

CH13 0 8,7 0 0 39,8 6,2 6,6 1,9 0 0 0 

CH14 0 0 0 25,5 22,9 101,4 13,5 0 0 0 0 

CH17 0 0 0 15,0 0 0 0 0 0 0 0 

CH19 7,2 21,0 12,7 15,9 22,5 16,7 7,3 7,9 0 0 0 

CH20 6,7 5,2 1,9 5,9 16,3 25,4 20,4 3,8 2,7 0 0 

 

 

 

 



 PL2 

Bảng PL2. Độ phủ (%) trung bình loài H. beccarii ở các điểm khảo sát trong thời gian nghiên cứu 

Điểm thu mẫu 3/18 5/18 7/18 9/18 11/18 1/19 3/19 5/19 7/19 9/19 11/19 

CH1 100 78,3 53,3 95,0 86,0 90,0 100 100 0 38,3 96,7 

CH2 90,0 25,0 40,0 88,3 84,3 100 32,7 73,3 26,7 76,7 93,3 

CH3 0 55,0 56,7 100 69,3 100 100 28,3 25,3 0 0 

CH5 90,0 76,7 96,7 42,3 87,7 15,7 0 40,7 23,0 0 0 

CH6 0 0 0 0 12,7 100 24,3 28,3 0 0 0 

CH7 0 0 40,1 0 100 100 95,0 63,3 0 0 0 

CH8 0 0 0 11,7 91,7 66,7 60,0 98,3 12,3 0 0 

CH9 0 0 0 0 100 100 100 96,7 0 0 0 

CH13 0 32 0 0 77,7 31,7 32,7 39,3 0 0 0 

CH14 0 0 0 40,0 610 100 0 0 0 0 0 

CH17 0 0 0 70,0 0 0 0 0 0 0 0 

CH19 90,0 88,3 45,1 85,7 89,0 98,3 46,0 56,7 0 0 0 

CH20 61,7 84,3 8,0 55,0 76,7 100 64,3 13,0 0 0 0 

 

 

 

 

 



 PL3 

Bảng PL3. Mật độ thân đứng (thân/m²) trung bình loài H. beccarii ở các điểm khảo sát trong thời gian nghiên cứu 

Điểm thu mẫu 3/18 5/18 7/18 9/18 11/18 1/19 3/19 5/19 719 9/19 11/19 

CH1 3.443,0 3.280,0 2.508,0 5.616,0 5.317,3 2.717,3 7.688,0 2.629,3 0 1.697,3 2.374,7 

CH2 2.123,3 1.016,0 1.618,7 3.565,3 3.614,7 3.825,3 1.326,7 3.152,0 120,0 3.837,3 2.526,7 

CH3 0 2.208,0 2.394,6 4.778,7 2.796,0 12.508,0 7.969,3 1.693,3 1.123,1 0 0 

CH5 2.123,3 3.072,0 5.578,7 1.694,7 4.484,0 604,0 0 2.810,7 982,7 0 0 

CH6 0 0 0 0 528,0 7.642,7 990,7 1.442,7 0 0 0 

CH7 0 0 1.168,0 0 4.780,0 10.650,7 5.480,0 2.784,0 0 0 0 

CH8 0 0 0 440,0 4.010,7 7.704,0 2.436,0 8.504,0 686,7 0 0 

CH9 0 0 0 0 4.934,7 7.242,7 7.396,0 7.602,7 0 0 0 

CH13 0 1.234,7 0 0 3.242,7 1.232,7 1.334,7 1.261,3 0 0 0 

CH14 0 0 0 2.108,0 2.503,7 8.542,7 0 0 0 0 0 

CH17 0 0 0 3.072,0 0 0 0 0 0 0 0 

CH19 2.228,7 5.605,3 1.752,0 3.622,7 3.562,7 3.996,0 1.826,7 2.480,0 0 0 0 

CH20 2.717,3 1.414,7 245,3 2.258,7 3.084,0 5.185,3 2.629,3 685,3 0 0 0 

 

  



 PL4 

Bảng PL4. Mật độ hoa (hoa/m²), quả (quả/m²), hạt (hạt/m²) trung bình của H. beccarii ở các tháng khảo sát 

 
3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 9/18 11/18 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 7/19 9/19 11/19 

Hoa đực 10,9 50,1 23,5 15,7 0 0 0 0 30,1 10 0 0 0 0 0 

Hoa cái 10,2 44,4 14,9 6,5 0 0 0 0 15,5 5,1 0 0 0 0 0 

Quả 30,0 72,2 23,1 4,0 0 0 0 0 4,4 43,1 0 0 0 0 0 

Hạt 71,4 87,8 26,3 5,6 0 0 0 0 6,1 52,5 0 0 0 0 0 

 

  



 PL5 

Bảng PL5. Sinh khối loài N. indica (g DW m⁻²) ở các điểm khảo sát trong thời gian nghiên cứu 

Điểm thu mẫu 3/18 5/18 7/18 9/18 11/18 1/19 3/19 5/19 719 9/19 11/19 

CH4 0 87,9 178,3 75,3 17,6 24,8 164,6 183,5 0 0 0 

CH5 0 0 26,2 17,3 20,8 0 155,7 86,2 0 0 0 

CH11 0 39,3 254,3 120,8 66,1 11,7 143,7 85,1 0 0 0 

CH12 0 92,4 286,5 222,2 0 0 0,03 0 0 0 0 

CH13 0 0 49,1 70,6 103,2 0 0 0 0 0 0 

CH14 0 0 0 111,8 120,4 0 0 0 0 0 0 

CH17 0 0 0 13,3 202,3 0 0 0 0 0 0 

CH18 0 23,8 141,7 55,8 84,9 18,2 76,9 0 0 0 0 

CH19 0 0 0 0 0 0 20,7 0 0 0 0 

CH20 0 0 0 0 0 0 32,44 0 0 0 0 

 

  



 PL6 

Bảng PL6. Độ phủ trung bình loài N. indica (%) ở các điểm khảo sát trong thời gian nghiên cứu 

Điểm thu mẫu 3/18 5/18 7/18 9/18 11/18 1/19 3/19 5/19 7/19 9/19 11/19 

CH4 0 93,3 100 83,3 21,3 31,3 100 100 0 0 0 

CH5 0 0 33,3 21,0 25,0 0 100 43,3 0 0 0 

CH11 0 48,3 100 100 78,3 13,7 100 33,3 0 0 0 

CH12 0 91,7 100 100 0 1,0 2,0 0 0 0 0 

CH13 0 0 60,0 86,7 100 0 0 0 0 0 0 

CH14 0 0 0 33,7 100 0 0 5 0 0 0 

CH17 0 0 0 45,0 100 0 0 0 0 0 0 

CH18 0 0 100 56,3 90,0 21,7 0 0 0 0 0 

CH19 0 0 0 56,3 0 0 0 0 0 0 0 

CH20 0 0 0 0 0 0 40,3 85,0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



 PL7 

Bảng PL7. Độ mặn (‰) môi trường nước ở các điểm khảo sát trong thời gian nghiên cứu ở đầm Cầu Hai 

Điểm thu 

mẫu 
3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 9/18 11/18 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 7/19 9/19 11/19 

CH1 9,1 9,8 10,9 17,9 19,5 18,2 12,8 2,7 4,5 11,0 14,5 16,8 20,6 16,0 7,0 

CH2 8,9 9,2 10,8 14,2 16,5 17,8 11,8 2,7 4,3 10,0 13,0 13,3 17,4 16,0 7,0 

CH3 7,8 9,8 10,4 13,4 15,6 15,6 11,6 1,0 5,0 9,5 12,0 13,2 16,2 15,0 6,0 

CH4 7,7 7,9 8,1 13,0 14,0 14,8 11,0 1,9 4,5 8,7 9,8 12,5 16,0 14,0 5,0 

CH5 6,8 8,2 8,8 12,0 13,0 14,5 10,4 1,7 6,5 9,0 13,0 13,6 14,9 15,0 5,0 

CH6 7,9 9,2 10 11,0 13,0 15,2 11,7 2,6 6,3 9,1 13,0 13,7 15,3 15,0 4,0 

CH7 8,8 9,8 10,7 11,7 12,5 15,9 12,7 1,8 7,6 8,6 10,0 12,8 14,9 14,5 4,0 

CH8 12,6 12,8 12,9 12,6 13,0 15,7 13,8 2,5 6,3 9,4 13,5 15,6 13,3 14,0 5,0 

CH9 9,4 9,9 10,3 11,8 12,9 15,2 12,9 1,8 7,3 8,8 10,0 11,8 16,0 5,0 14,0 

CH10 6,8 6,9 6,9 9,7 11,1 13,8 9,7 1,0 5,0 8,6 9,7 10,9 14,0 12,0 2,0 

CH11 7,2 7,2 7,2 11,0 13,0 14,3 10,3 1,6 5,5 8,8 9,5 13,3 14,9 14,0 3,0 

CH12 7,0 7,1 7,7 9,6 10,9 13,8 9,6 1,2 5,6 9,3 11,0 11,1 15,3 13,0 6,0 

CH13 6,4 6,4 6,8 9,5 10,5 13,6 9,4 1,8 5,6 8,9 9,2 9,8 14,0 7,5 0,1 

CH14 8,6 9,1 9,6 9,8 10,0 13,2 9,0 1,2 5,1 8,0 9,0 10,1 13,4 6,0 0,2 

CH15 5,9 6,3 6,8 7,0 7,2 12,7 3,3 0,1 1,2 7,7 7,4 9,3 13,5 10,0 0,1 

CH16 3,3 3,4 3,4 3,9 4,6 11,7 2,2 0,2 1,3 6,5 7,2 8,4 8,0 8,0 0,1 

CH17 6,5 6,7 6,8 7,9 8,5 13,3 5,7 0,6 4,6 8,1 8,8 10,1 14,6 6,0 0,1 

CH18 4,3 5,5 5,5 5,9 6,4 11,2 4,1 0,2 1,2 6,3 7,9 9,4 8,4 7,0 0,1 

CH19 9,4 9,8 10,4 10,7 11,1 18,5 9,6 0,9 4,8 7,6 10,0 13,8 13,5 6,0 2,0 

CH20 9,6 10,0 10,5 10,9 11,3 17,6 11,6 1,9 5,9 9,6 12,4 13,4 13,3 15,0 3,0 

CH21 11,2 11,4 11,8 11,9 12,5 14,5 11,7 1,2 5,1 9,4 13,0 13,8 12,8 6,0 6,0 

 

  



 PL8 

Bảng PL8. Nhiệt độ môi trường nước (⁰C) ở các điểm khảo sát trong thời gian nghiên cứu ở đầm Cầu Hai 

Điểm thu mẫu 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 9/18 11/18 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 7/19 9/19 11/19 

CH1 26,7 28,2 30,2 31,2 32,3 31,2 27,8 22,7 24,6 26,6 28,8 30,4 33,0 30,2 30,0 

CH2 27,3 28,1 31,3 32,2 32,8 30,4 27,9 23,8 25,8 24,5 26,6 30,4 32,0 31,2 30,0 

CH3 26,9 27,3 32,1 32,1 32,2 32,1 29,3 25,5 27,0 26,7 28,7 29,6 32,0 30,4 31,2 

CH4 27,4 28,8 31,9 31,6 31,6 31,7 29,7 23,2 27,2 26,1 28,7 29,7 33,0 32,1 30,7 

CH5 27,3 28,7 31,7 31,9 32,6 32,9 28,4 23,2 25,2 25,9 27,9 30,2 34,0 31,7 30,4 

CH6 27,5 28,4 31,4 32,8 33,7 30,9 29,1 24,8 26,8 25,9 27,9 30,8 32,0 32,9 29,1 

CH7 27,4 28,5 31,3 31,8 32,0 29,8 28,0 23,8 25,8 25,2 27,3 30,2 31,0 30,9 30,2 

CH8 27,3 28,9 31,4 32,4 33,0 29,8 28,6 24,3 26,3 25,5 27,6 31,1 31,0 29,8 30,1 

CH9 27,1 28,4 32,2 32,6 32,9 29,7 28,1 24,4 26,4 25,4 27,5 30,8 32,9 29,8 30,1 

CH10 27,7 28,8 32,5 32,9 33,1 30,8 28,6 24,3 26,2 25,9 27,9 30,9 32,2 29,7 31,6 

CH11 26,6 27,9 32,4 32,4 32,4 31,8 29,4 23,3 27,1 26,4 28,5 30,4 34,2 30,8 30,4 

CH12 26,9 27,9 34,4 34,4 34,4 31,1 29,6 23,8 27,3 28,5 30,4 30,0 33,5 31,8 29,6 

CH13 26,8 27,7 34,1 34,4 34,6 31,1 30,3 26,2 28,2 27,8 29,8 29,9 33,7 31,1 30,3 

CH14 27,7 27,8 32,9 33,2 33,4 31,2 29,6 25,2 27,2 20,7 22,8 30,6 31,4 31,1 29,6 

CH15 27,3 28,9 33,2 33,8 33,8 32,1 30,9 25,3 27,2 28,1 30,1 30,7 32,6 31,2 30,9 

CH16 27,2 28,9 32,9 33,2 33,5 31,1 30,9 25,8 28,1 27,9 29,3 30,5 32,8 32,1 30,9 

CH17 26,9 27,8 32,8 33,1 33,6 32,2 31,2 25,9 27,9 27,7 29,7 30,5 33,0 31,1 31,2 

CH18 26,6 27,9 32,1 33,1 33,3 30,1 29,8 24,9 26,3 26,3 28,3 29,9 31,4 32,2 29,8 

CH19 27,7 28,9 31,9 32,7 33,0 30,3 29,9 24,5 26,2 26,4 28,4 31,6 31,7 30,1 29,9 

CH20 27,3 27,2 32,5 33,6 34,8 30,6 29,5 23,6 25,6 27,4 29,4 31,8 31,3 30,3 29,5 

CH21 28,0 29,1 32,1 32,6 33,1 30,0 30,0 24,6 28,6 26,4 28,4 31,1 32,0 30,6 30,0 



 PL9 

Bảng PL9. Độ đục môi trường nước (NTU) ở các điểm khảo sát trong thời gian nghiên cứu ở đầm Cầu Hai 

Điểm thu mẫu 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 9/18 11/18 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 7/19 9/19 11/19 

CH1 5,2 68,8 74,5 50,2 19,3 8,5 1,1 0 13,2 15,5 3,0 0 0 8,0 6,7 

CH2 0 26,9 33,7 33,9 34,5 7,1 0,4 0 14,2 16,9 19,2 21,8 4,0 5,0 5,0 

CH3 0 10,2 13,4 4,0 0 5,9 9,7 13,5 8,3 5,7 3,0 0 3,0 3,0 3,0 

CH4 0 0 0 3,0 5,2 2,8 0,7 0 4,3 6,0 5,5 4,8 4,0 2,0 2,0 

CH5 4,2 3,1 2,4 12,0 19,5 8,9 0,6 0 9,5 12,1 11,0 9,9 5,0 2,0 2,0 

CH6 7,8 4,3 3,7 6,3 8,8 7,5 6,3 1,1 4,6 12,8 9,6 6,6 4,0 5,0 5,0 

CH7 4,6 4,2 4,1 2,3 1,5 1,4 0,5 2,1 7,4 12,9 8,5 5,2 8,5 4,0 4,0 

CH8 5,0 4,9 4,2 5,2 6,1 3,2 0 0 0,1 0,3 0 0 0 8,5 8,5 

CH9 19,3 20,2 21,0 18,4 16,1 0 0 5,1 4,3 4,6 2,0 0 8,5 1,0 3,0 

CH10 9,0 8,4 6,4 7,8 9,3 8,6 4,3 9,6 12,3 15,5 11,5 13,2 0 8,5 8,5 

CH11 20,6 16,3 6,0 3,0 0 2,3 4,8 0 7,5 8,7 14,6 21,8 5,0 3,0 3,0 

CH12 18,1 14,3 9,2 7,5 5,6 1,7 5,6 11,4 17,5 24,3 19,4 12,2 0 5,0 5,0 

CH13 13,5 11,8 9,3 12,0 17,8 4,8 8,4 9,5 9,3 9,91 7,3 6,7 18,9 2,0 3,0 

CH14 7,5 14,6 17,3 14,0 6,5 0 0 4,5 6,5 19,3 23,2 31,6 8,6 8,7 8,7 

CH15 12,4 10,2 9,0 14,0 18,4 1,3 11,4 12,6 18,6 24,1 18,3 14,9 6,7 6,0 6,0 

CH16 28,0 20,3 15,4 12,6 10,5 0 11,5 14,7 15,3 16,2 15,3 14,9 12,4 4,7 4,7 

CH17 11,1 11,8 12,1 11,0 10,8 0 8,4 9,2 8,0 10,1 11,5 13,3 13,9 5,4 5,4 

CH18 5,8 5,2 4,3 4,0 5,4 1,2 7,2 10,6 12,3 13,2 18,7 23,1 26,5 13,9 9,4 

CH19 13,6 20,4 28,7 24,6 21,2 2,9 1,2 7,3 5,0 8,1 7,4 6,8 9,8 18,3 15,2 

CH20 6,9 13,22 17,4 48,6 75,1 30,3 3,5 10,3 4,6 5,9 17,9 26,4 13,8 9,8 9,8 

CH21 35,9 26,28 13,4 37,9 49,4 3,6 6,8 6,2 6,2 6 11,3 15,1 36,7 11,2 11,2 



 PL10 

Bảng PL10. Độ sâu (m) ở các điểm khảo sát trong thời gian nghiên cứu ở đầm Cầu Hai 

12 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 9/18 11/18 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 7/19 9/19 11/19 

CH1 1,3 1,2 0,8 0,7 0,7 1,0 1,4 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 1,0 1,3 

CH2 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,5 2,2 1,6 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,5 1,7 

CH3 1,2 1,1 0,9 0,6 0,5 1,3 1,5 1,6 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,4 1,5 

CH4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,5 1,5 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,5 

CH5 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 1,0 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 1,0 1,1 

CH6 2,2 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 2,0 2,1 

CH7 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,9 2,3 2,0 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,6 1,8 

CH8 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 1,5 1,7 1,7 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,5 

CH9 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,5 2,0 1,8 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,6 

CH10 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 2,3 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3 1,7 2,4 

CH11 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,6 1,7 1,5 1,2 0,9 0,9 0,8 0,7 1,6 1,7 

CH12 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,5 1,6 1,4 1,2 1,0 1,0 1,0 0,8 1,2 1,4 

CH13 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,7 1,5 1,5 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8 1,1 1,1 

CH14 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,5 1,6 1,6 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 1,6 1,5 

CH15 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,8 1,8 1,4 1,0 1,0 0,9 0,8 1,2 1,4 

CH16 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,8 1,8 1,7 1,5 1,2 1,2 1,1 1,0 1,5 1,6 

CH17 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 1,5 1,5 

CH18 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 1,5 1,6 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 1,2 1,4 

CH19 1,0 1,0 0,7 0,7 0,6 1,4 1,5 1,3 1,1 0,8 0,8 0,7 0,5 1,2 1,5 

CH20 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,7 0,8 0,8 0,7 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,7 

CH21 1 1 1 0,8 0,8 1 1,2 1,3 1,1 1 0,9 0,8 0,6 1 1,2 



 PL11 

Bảng PL11. Độ pH môi trường nước ở các điểm khảo sát trong thời gian nghiên cứu ở đầm Cầu Hai 

Điểm thu mẫu 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 9/18 11/18 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 7/19 9/19 11/19 

CH1 9,3 6,5 4,1 6,8 7,5 8,3 6,3 6,6 7,8 8,8 7,8 6,9 6,2 6,7 6,4 

CH2 9,9 9,2 8,2 6,9 4,3 5,3 7,5 9,1 9,2 9,5 8,7 7,8 6,7 6,8 6,4 

CH3 9,2 9,8 9,2 9,1 9,1 7,9 6,7 7,8 9,3 9,4 7,5 5,1 5,9 6,8 6,3 

CH4 9,2 9,2 9,1 8,9 6,0 7,1 4,6 7,5 8,6 8,9 6,9 5,9 6,7 6,8 5,9 

CH5 9,1 8,7 9,3 8,3 7,7 5,9 6,2 7,2 8,1 8,9 6,8 6,3 6,3 6,9 6,2 

CH6 9,2 8,7 9,0 8,9 8,6 7,4 8,9 8,4 8,6 8,9 7,8 6,2 6,1 5,9 6,1 

CH7 9,2 8,4 7,1 6,8 5,9 8,6 8,0 7,8 8,9 9,9 7,8 6,4 6,5 6,9 6,2 

CH8 9,9 9,2 8,0 6,6 4,9 5,5 8,2 8,1 9,4 9,1 7,8 5,9 6,2 6,8 6,4 

CH9 9,2 9,6 9,4 8,3 7,1 5,4 6,7 7,9 8, 9,9 7,7 6,7 8,9 6,9 6,1 

CH10 9,2 8,5 7,7 7,1 6,5 5,7 8,9 8,5 8,7 7,9 7,1 6,4 9,8 6,8 6,0 

CH11 6,4 7,3 8,0 7,9 7,4 8,2 6,8 7,8 8,5 7,4 7,6 7,8 9,8 6,9 6,1 

CH12 6,7 8,3 9,9 8,3 7,5 5,7 8,7 7,8 8,2 9,4 9,1 8,5 8,5 6,8 6,1 

CH13 7,6 8,3 9,4 8,4 6,6 5,4 6,8 8,3 8,1 7,9 8,2 8,9 8,4 6,9 6,1 

CH14 9,0 8,4 7,2 6,6 6,1 7,3 9,4 8,3 8,9 9,9 8,8 7,4 6,9 6,9 6,1 

CH15 6,5 6,5 6,7 7,2 7,8 6,3 6,3 8,5 8,9 7,6 6,1 6,4 8,7 6,9 6,8 

CH16 5,6 5,6 5,8 7,1 7,5 5,4 8,7 7,8 8,2 8,9 8,1 7,1 7,05 6,9 6,8 

CH17 6,5 6,3 6,2 6,3 6,8 7,3 9,0 8,1 7,9 7,9 7,1 6,0 9,1 6,8 6,7 

CH18 6,9 7,7 8,3 7,9 7,4 7,4 9,3 6,8 7,5 8,5 7,8 6,8 8,6 6,9 6,6 

CH19 8,3 8,2 8,1 7,9 7,3 6,3 8,6 8,2 8,5 8,5 7,7 5,6 6,5 6,9 6,1 

CH20 8,9 7,3 7,7 8,3 9,1 6,6 9,1 8,4 9,2 10 8,5 7,3 8,7 6,9 6,2 

CH21 9,9 6,78 5,6 6,1 6,6 5,9 8,6 8,7 8,9 8,7 6,7 5,9 8,6 6,9 5,9 



 PL12 

Bảng PL12. Hàm lượng N-NO3⁻ (mg/l) của môi trường nước ở các điểm khảo sát trong thời gian nghiên cứu ở đầm Cầu Hai 

Điểm thu mẫu 3/18 5/18 7/18 9/18 11/18 1/19 3/19 5/19 7/19 9/19 11/19 

CH1 0,017 0,024 0,118 0,186 0,198 0,084 0,036 0,028 0,047 0,052 0,091 

CH2 0,015 0,028 0,185 0,176 0,209 0,092 0,153 0,064 0,044 0,065 0,108 

CH3 0,014 0,028 0,054 0,183 0,233 0,109 0,199 0,063 0,011 0,079 0,102 

CH4 0,0564 0,024 0,078 0,254 0,406 0,232 0,016 0,029 0,041 0,054 0,129 

CH5 0,042 0,009 0,051 0,359 0,449 0,263 0,057 0,047 0,045 0,039 0,145 

CH6 0,023 0,390 0,152 0,205 0,195 0,082 0,017 0,063 0,108 0,049 0,189 

CH7 0,015 0,028 0,182 0,169 0,227 0,104 0,037 0,063 0,045 0,033 0,171 

CH8 0,016 0,028 0,153 0,134 0,171 0,064 0,105 0,061 0,043 0,033 0,139 

CH9 0,026 0,028 0,156 0,369 0,165 0,061 0,065 0,072 0,043 0,053 0,183 

CH10 0,078 0,008 0,189 0,239 0,275 0,139 0,033 0,056 0,043 0,044 0,234 

CH11 0,047 0,006 0,045 0,195 0,147 0,048 0,025 0,074 0,043 0,061 0,200 

CH12 0,069 0,055 0,046 0,131 0,158 0,056 0,042 0,070 0,045 0,097 0,182 

CH13 0,102 0,063 0,205 0,153 0,179 0,070 0,068 0,073 0,023 0,087 0,199 

CH14 0,046 0,006 0,208 0,129 0,202 0,087 0,131 0,066 0,035 0,067 0,195 

CH15 0,122 0,073 0,231 0,163 0,308 0,162 0,128 0,034 0,032 0,029 0,202 

CH16 0,136 0,018 0,218 0,135 0,321 0,172 0,091 0,025 0,045 0,022 0,201 

CH17 0,083 0,009 0,321 0,147 0,269 0,135 0,070 0,023 0,037 0,049 0,267 

CH18 0,125 0,573 0,251 0,158 0,304 0,159 0,084 0,046 0,032 0,033 0,199 

CH19 0,025 0,037 0,231 0,112 0,158 0,056 0,068 0,042 0,052 0,057 0,126 

CH20 0,013 0,058 0,171 0,132 0,203 0,088 0,012 0,058 0,063 0,049 0,057 

CH21 0,015 0,409 0,194 0,146 0,124 0,031 0,123 0,031 0,044 0,050 0,067 



 PL13 

Bảng PL13. Hàm lượng P-PO4³⁻ (mg/l) của môi trường nước ở các điểm khảo sát trong thời gian nghiên cứu  

ở đầm Cầu Hai 

Điểm thu mẫu 3/18 5/18 7/18 9/18 11/18 1/19 3/19 5/19 7/19 9/19 11/19 

CH1 0,079 0,051 0,031 0,016 0,013 0,011 0,009 0,041 0,029 0,153 0,009 

CH2 0,004 0,018 0,007 0,014 0,004 0,009 0,013 0,027 0,014 0,109 0,013 

CH3 0,004 0,234 0,009 0,211 0,004 0,019 0,016 0,021 0,027 0,069 0,012 

CH4 0,198 0,190 0,007 0,025 0,013 0,009 0,019 0,049 0,043 0,074 0,010 

CH5 0,102 0,098 0,015 0,014 0,010 0,009 0,008 0,046 0,047 0,117 0,011 

CH6 0,004 0,208 0,006 0,029 0,005 0,016 0,014 0,029 0,043 0,083 0,012 

CH7 0,004 0,211 0,008 0,024 0,004 0,017 0,016 0,023 0,033 0,105 0,012 

CH8 0,008 0,185 0,014 0,026 0,005 0,016 0,007 0,025 0,034 0,125 0,012 

CH9 0,006 0,197 0,016 0,021 0,005 0,026 0,007 0,014 0,037 0,099 0,012 

CH10 0,002 0,226 0,011 0,021 0,007 0,001 0,006 0,018 0,033 0,105 0,011 

CH11 0,003 0,211 0,012 0,016 0,010 0,011 0,008 0,022 0,025 0,108 0,012 

CH12 0,003 0,009 0,016 0,022 0,011 0,019 0,018 0,020 0,029 0,128 0,014 

CH13 0,003 0,191 0,019 0,019 0,010 0,029 0,009 0,015 0,109 0,079 0,019 

CH14 0,004 0,186 0,012 0,017 0,008 0,043 0,006 0,044 0,134 0,085 0,014 

CH15 0,003 0,104 0,011 0,016 0,014 0,013 0,013 0,029 0,135 0,097 0,014 

CH16 0,004 0,124 0,013 0,017 0,015 0,009 0,008 0,033 0,168 0,127 0,013 

CH17 0,019 0,128 0,008 0,016 0,013 0,028 0,004 0,042 0,168 0,067 0,012 

CH18 0,002 0,145 0,009 0,034 0,013 0,033 0,014 0,051 0,218 0,429 0,020 

CH19 0,001 0,081 0,018 0,024 0,009 0,019 0,006 0,043 0,209 0,092 0,017 

CH20 0,099 0,076 0,015 0,029 0,011 0,026 0,003 0,049 0,226 0,092 0,025 

CH21 0,047 0,117 0,038 0,063 0,156 0,156 0,108 0,039 0,408 0,185 0,032 



 PL14 

Bảng PL14. Hàm lượng NO3⁻ (mg/kg) trong trầm tích ở các điểm khảo sát 

trong thời gian nghiên cứu ở đầm Cầu Hai  

5/18 7/18 9/18 11/18 1/19 

0,383 0,264 0,098 0,054 0,068 

0,591 0,673 0,147 0,774 0,811 

0,681 0,785 0,240 0,335 0,496 

0,409 0,293 0,093 0,067 0,076 

0,494 0,355 0,115 0,072 0,029 

0,689 0,700 0,158 0,489 0,658 

0,581 0,747 0,151 0,383 0,485 

0,765 0,640 0,205 0,237 0,484 

0,586 0,794 0,350 0,087 0,273 

0,627 0,665 0,390 0,059 0,063 

0,679 0,554 0,448 0,080 0,307 

0,425 0,339 0,303 0,065 0,322 

0,748 0,360 0,443 0,080 0,180 

0,665 0,293 0,014 0,060 0,172 

0,677 0,412 0,059 0,025 0,033 

0,691 0,303 0,059 0,059 0,054 

0,729 0,359 0,021 0,051 0,039 

0,383 0,377 0,033 0,034 0,042 

0,478 0,277 0,093 0,071 0,060 

0,357 0,299 0,031 0,046 0,070 

0,693 0,265 0,046 0,053 0,522 

 

 

  



 PL15 

Bảng PL15. Hàm lượng P-PO4³⁻ (mg/kg)trong trầm tích ở các điểm khảo sát 

trong thời gian nghiên cứu ở đầm Cầu Hai 

5/18 7/18 9/18 11/18 1/19 

1,457 1,063 1,249 1,267 0,564 

1,346 0,674 1,282 0,741 0,929 

2,529 2,383 2,381 2,265 1,481 

1,424 1,283 1,349 0,492 1,955 

0,430 0,365 0,841 2,122 3,476 

0,667 1,368 1,360 1,026 2,147 

0,457 1,233 1,224 1,005 2,297 

1,843 0,655 1,185 0,728 2,318 

0,533 0,914 0,892 0,910 2,933 

0,146 0,810 0,810 1,301 1,421 

0,323 0,441 0,441 1,758 1,616 

1,322 1,402 0,154 0,786 0,830 

2,932 0,993 0,989 1,914 2,413 

0,522 0,578 0,571 1,098 1,487 

2,491 2,479 2,142 1,947 1,823 

2,560 0,495 0,524 2,192 2,235 

2,047 0,189 0,182 1,975 1,904 

0,505 0,207 0,162 1,263 1,649 

0,365 0,104 0,103 1,013 1,392 

1,048 0,838 0,808 1,023 1,190 

2,539 1,858 1,895 4,491 4,532 

 

 

  



 PL16 

Bảng PL16. Trung bình nhiệt độ và lượng mưa  

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018-2019  

(Nguồn: Trung tâm Khí tượng và Thủy văn, tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Tháng Nhiệt độ không khí (
O

C) Lượng mưa (mm) 

1/18 21,5 160,3 

2/18 19,3 47,7 

3/18 23 20.18 

4/18 21,7 208,1 

5/18 28,3 24,2 

6/18 29,1 161,9 

7/18 28,4 158,2 

8/18 28,6 22,5 

9/18 27,7 216,7 

10/18 25,7 267,2 

11/18 24,1 484,5 

12/18 22,4 745 

1/19 20,4 215 

2/19 24,1 0 

3/19 25,5 8,6 

4/19 28,8 0,7 

5/19 29 125,1 

6/19 31,1 4,5 

7/19 30 80,7 

8/19 29,6 21,6 

9/19 26,8 584,5 

10/19 26 333,3 

11/19 23,8 376,6 

12/19 21,4 41,7 

 

 

 



 PL17 

Bảng PL17. Tọa độ các điểm thu mẫu ở đầm Cầu Hai 

Số thứ tự Điểm thu mẫu Vĩ độ Kinh độ 

1 CH1 16°17'7"N 107°54'2"E 

2 CH2 16°18'3"N 107°53'32"E 

3 CH3 16°16'59"N 107°52'50"E 

4 CH4 16°16'43"N 107°52'21"E 

5 CH5 16°17'39"N 107°51'17"E 

6 CH6 16°18'24"N 107°51'5"E 

7 CH7 16°19'10"N 107°51'32"E 

8 CH8 16°20'28"N 107°51'49"E 

9 CH9 16°19'41"N 107°50'46"E 

10 CH10 16°19'6"N 107°49'15"E 

11 CH11 16°17'26"N 107°50'57"E 

12 CH12 16°18'1"N 107°48'41"E 

13 CH13 16°19'9"N 107°47'53"E 

14 CH14 16°19'39.68"N 107°49'42"E 

15 CH15 16°20'33.79"N 107°47'48"E 

16 CH16 16°21'4.90"N 107°47'35"E 

17 CH17 16°20'1.72"N 107°47'55"E 

18 CH18 16°21'37.40"N 107°48'47"E 

19 CH19 16°21'7.70"N 107°50'12"E 

20 CH20 16°21'41.00"N 107°50'17"E 

21 CH21 16°21'15.08"N 107°51'44"E 



PL18 

 

Hình PL1. Đầm Cầu Hai 

 

Hình PL2. Thảm cỏ hỗn loài của H. beccarii và N. indica ở đầm Cầu Hai 

 

 

 



PL19 

 

Hình PL3. N. indica ở đầm Cầu Hai 

 

Hình PL4. Hoa đực của loài H. beccarii 

 

Hình PL5. Hoa đực nở phát tán hạt phấn của loài H. beccarii 



PL20 

 

Hình PL6. Quả của loài H. beccarii 

 

Hình PL7. Quả chín ở loài N. indica 



PL21 

 

Hình PL8. Hạt già chuẩn bị được phát tán khỏi cây ở loài N. indica 

 

Hình PL9. Hạt nảy mầm loài N. indica. 

 



PL22 

 

Hình PL10. Hạt nảy mầm loài N. indica 

 

Hình PL11. Hạt nảy mầm ở loài H. beccarii. 

 



PL23 

 

Hình PL12. Hạt nảy mầm ở loài H. beccarii. 

 

Hình PL13. Hạt nảy mầm của loài H. beccraii 

 

 

 

 



PL24 

 

Hình PL14. Cây mầm (seedling) loài H. beccarii 

 

Hình PL15. Hạt phấn loài H. beccarii. 

 



PL25 

 

Hình PL16. Hạt phấn loài N. indica. 

 

 

 

Hình PL17. Thu mẫu cỏ bằng khung định lượng (0,5 m x 0,5 m) 

 

 

 



PL26 

 

Hình PL18. Chuẩn bị hệ thống nuôi trồng cỏ 

 

Hình PL19. Theo dõi cỏ ở khu nuôi trồng 



PL27 

 

Hình PL20. Theo dõi cỏ ở khu nuôi trồng 

 

Hình PL21. Theo dõi sinh trưởng của cỏ ở khu nuôi trồng 

 

 

 



PL28 

 

Hình PL22. Hệ thống nuôi trồng cỏ 

 

Hình PL23. Đếm mẫu hạt N. indica trong phòng thí nghiệm. 

 


