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Abstract
Relations between economic zoobenthos species and ecological characteristics of Thi Nai lagoon were
reported as results of three surveys carried out during 2014–2015. The results have pointed out 11
zoobenthos species that have primarily economic value at the Thi Nai lagoon (5 bivalve species, 5 crustacea
species and 1 gastropoda species). Bivalve group possesses 91% of the entire commercial yield of benthic
animal (7,456.9 tons/year), in which Glauconome chinensis and Gari elongata possess dominatingly (possess
90% of the entire commercial yield of bivalves: 6,817 tons/year). Bivalve and gastropoda groups were found
in correlation with sandy sediment and mangroves but crustacea group was found in correlation with muddy
sand sediments and seagrass. The results of this study will conntribute the scientific basis for further studies
on the trophic relationship, food web and data for planning, zoning and appropriate exploitation of fisheries
resources.
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Tóm tắt
Mối quan hệ giữa động vật đáy có giá trị kinh tế chủ yếu với đặc trưng sinh thái của đầm Thị Nại được
xác định thông qua 3 đợt điều tra khảo sát từ năm 2014–2015. Kết quả đã xác định được 11 loài động vật
đáy (5 loài Hai mảnh vỏ: Bivalvia; 5 loài Giáp xác: Crustacea và 1 loài chân bụng: Gastropoda) có giá trị
kinh tế chủ yếu trong đầm Thị Nại, trong đó nhóm hai mảnh vỏ chiếm trên 91% tổng sản lượng thương
phẩm động vật đáy (7.456,9 tấn) và tập trung chủ yếu vào hai loài Glauconome chinensis và Gari
elongata (chiếm trên 90% tổng sản lượng hai mảnh vỏ: 6.817 tấn/năm). Nhóm hai mảnh vỏ và chân bụng
có quan hệ chặt chẽ với trầm tích đáy cát và rừng ngập mặn, nhưng nhóm giáp xác có quan hệ chặt chẽ
với ở trầm tích đáy cát bùn và thảm cỏ biển. Kết quả nghiên cứu này cung cấp cơ sở khoa học cho việc
nghiên cứu về chuỗi thức ăn và cung cấp dữ liệu cho phục hồi, bảo tồn sinh cư; quy hoạch, phân vùng và
khai thác thủy sản hợp lý.
Từ khóa: Động vật đáy, đặc trưng sinh thái, đầm Thị Nại.

MỞ ĐẦU
Đầm Thị Nại, có diện tích 5.000 ha lúc
triều dâng và 3.200 ha lúc triều rút. Đầm thông
với vịnh Quy Nhơn bằng một cửa hẹp (500–
700 m) và nhận nước ngọt từ nhiều sông nhỏ
đổ về như sông Côn, Tân An, Hà Thanh, Cầu
Gỗ... Đầm chịu ảnh hưởng chính của nước biển
với chế độ bán nhật triều không đều, độ lớn
thủy triều 0,5–2,4 m. Đầm có nhiều hệ sinh thái
đặc trưng như rừng ngập mặn (117 ha), thảm cỏ
biển (205 ha), vùng đáy mềm, vùng đáy cứng là
nơi cư trú, kiếm ăn, sinh sản và ương giống của
các loài thủy sản [1–3]. Trong đó, có nhiều
nhóm thủy sản có giá trị kinh tế như thân mềm
(don, dắt, hàu, ốc sắt, và phi), giáp xác (cua
bùn, cua đá, ghẹ, tôm đất và tôm bạc), cá (cá
đối, cá bống, cá chốt), sá sùng và nguồn giống
(cua, hàu, sìa, cá dìa và cá mú). Hàng năm đầm
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Thị Nại cung cấp nguồn lợi thủy sản cho thị
trường trên 7.000 tấn thương phẩm và hàng
triệu con giống và mang lại nguồn thu nhập gần
115 tỷ đồng/năm cho cư dân của 7 xã
(phường) ven đầm [4–5].
Tổng hợp những kết quả nghiên cứu về
nguồn lợi thủy sản đầm Thị Nại trước đây [2–
6] cho thấy, nguồn lợi khai thác có xu hướng
biến động theo thời gian; đa số các nghiên cứu
tập trung chủ yếu vào đặc trưng, hiện trạng
khai thác và những tác động đến nguồn lợi thủy
sản. Các thông tin về mối quan hệ giữa động
vật đáy có giá trị kinh tế chủ yếu với đặc trưng
sinh thái của đầm Thị Nại hoàn toàn chưa được
đề cập. Vì vậy, nghiên cứu mối quan hệ giữa
động vật đáy có giá trị kinh tế chủ yếu với đặc
trưng sinh thái của đầm Thị Nại là việc cần
thiết nhằm góp phần cung cấp cơ sở khoa học
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cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn về chuỗi,
lưới thức ăn và cung cấp dữ liệu cho quy
hoạch, phân vùng sử dụng, khai thác nguồn lợi
thủy sản hợp lý.
PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Vị trí và thời gian nghiên cứu
Đầm Thị Nại nằm trong khoảng tọa độ từ
109o12’00”E đến 109o19’00”E và 13o45’00”N
đến 13o54’00”N, thuộc miền Trung, Việt Nam.
Thời gian khảo sát: tháng 8/2014, 10/2015
(mùa mưa) và tháng 4/2015 (mùa khô). Mỗi
đợt khảo sát, mẫu được thu ở 18 trạm và tham
vấn thông tin nguồn lợi ở 7 xã (phường):
phường Đống Đa, xã Nhơn Bình, Phước
Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa, Phước Thắng
và Nhơn Hội (hình 1).

người/ghe, sản lượng khai thác/ghe/nậu, tổng
sản lượng (kg, con), giá bán, doanh thu và các
mối tác động, xu thế thay đổi nguồn lợi, đặc
điểm nền đáy, sinh cư (hình 1).
Thu mẫu động vật đáy (ĐVĐ): Trên cơ sở
thông tin tham vấn, nhóm nguồn lợi có giá trị
kinh tế chủ yếu được thu mẫu theo nhóm nghề
khai thác chính trong đầm vào mùa mưa và
mùa khô. Tổng số có 23 mẫu (13 thân mềm, 10
giáp xác) được thu thập từ các loại nghề khai
thác chính trong đầm Thị Nại. Mẫu vật được xử
lý sơ bộ và chụp ảnh tại hiện trường, sau đó cố
định trong dung dịch formol 10% (thân mềm)
và cồn (giáp xác) để phân tích và lưu trữ trong
phòng thí nghiệm.
Khảo sát khu vực phân bố ĐVĐ và sinh cư:
Tổng số có 2 chuyến khảo sát được thực hiện
tại 18 trạm mặt rộng vào mùa mưa và mùa khô
ở đầm Thị Nại (hình 1). Tại mỗi trạm khảo sát
ghi nhận sự có mặt của đối tượng nguồn lợi
ĐVĐ bằng các nghề khai thác nguồn lợi trong
đầm và ghi nhận đặc điểm sinh cư (rừng ngập
mặn (RNM), thảm cỏ biển (TCB); cát, cát bùn,
bùn cát, bùn) tại hiện trường bằng cách thu mẫu
và quan sát bằng mắt thường.
Phƣơng pháp xác định đặc trƣng sinh thái
Sử dụng định vị vệ tinh Garmin 76S để ghi
lại tọa độ khảo sát, kết hợp ảnh viễn thám loại
Fomalsat 2 (Đài Loan) và ảnh đơn sắc PAN
được chụp gần nhất (ngày 7/5/2008) tại khu
vực đầm Thị Nại. Sử dụng phần mềm ENVI
4.0, kết hợp số liệu khảo sát thực địa (groundtruth) để giải đoán ảnh về diện tích sinh cư
(RNM, TCB) và bãi nguồn lợi.
Độ hạt của trầm tích đáy được xác định
thực hiện bằng phương pháp rây ở các cấp hạt
thô (> 0,062 mm) và phương pháp ống hút ở
các cấp hạt mịn (≤ 0,062 mm) 0,062 mm. Phân
loại và gọi tên theo bảng phân loại của Folk [8].

Hình 1. Vị trí tham vấn, trạm khảo sát, thu mẫu
nguồn lợi ĐVĐ trong đầm Thị Nại
Phƣơng pháp xác định nguồn lợi
Tham vấn cộng đồng: Sử dụng phương
pháp “Điều tra nguồn lợi vùng bờ có sự tham
gia của cộng đồng” Walters & nnk., [7]. Tham
vấn thông tin liên quan đến từng nhóm nguồn
lợi: Ngư cụ khai thác, mùa vụ khai thác, khu
vực phân bố nguồn lợi, số lượng tàu thuyền, số

Phân tích và xử lý số liệu
Định danh tên sinh vật đáy có giá trị kinh tế
chủ yếu: Tên khoa học của sinh vật đáy có giá trị
kinh tế chủ yếu được định danh theo các tài liệu
định danh động vật Thân mềm của Cernohorsky
[9], Abbott & Dance [10], Abbott [11], Wye
[12]; định danh động vật giáp xác của Gurjanova
[13], Banner & Banner [14], Sakai [15],
Holthuis [16], Sérène [17], Dai Ai-yun & Yang
Si-liang [18], Holthuis [19], Nguyễn Văn Chung
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& nnk., [20], Nguyễn Văn Chung [21], Nguyễn
Văn Chung [22], Gary [23].
Sản lượng khai thác [6]: Tổng sản lượng
khai thác/năm = Năng suất khai thác kg
(con)/người/ngày hoặc kg (ghe)/ngày × Số
lượng người (ghe) khai thác × Số ngày khai
thác/tháng × Số tháng khai thác/năm.
Doanh thu từ hoạt động khai thác của từng
đối tượng nguồn lợi/năm = Sản lượng khai thác
của đối tượng nguồn lợi/năm × Giá bán thực tế
tại bến [6].
Phân tích tương quan: Phân tích mối quan hệ
giữa nguồn lợi sinh vật đáy chủ đạo với đặc
điểm sinh thái của thủy vực được thực hiện bởi
phép phân tích mối tương quan (Canonical
Correspondence Analysis - CCA) [24] trên phần
mềm Past V.3.
Sử dụng phần mềm Excel 2010 để nhập số
liệu thu thập và vẽ biểu đồ.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Thành phần động vật đáy có giá trị kinh tế
chủ yếu
Kết quả nghiên cứu ở đầm Thị Nại năm
2014–2015 đã xác định được 11 loài ĐVĐ có giá
trị kinh tế chủ yếu. Trong đó, nhóm hai mảnh vỏ
(5 loài) và nhóm giáp xác (5 loài) có thành phần
loài cao nhất. Sản lượng Hai mảnh vỏ chiếm trên
91% tổng sản lượng thương phẩm ĐVĐ. Trong
đó, don - Glauconome chinensis (Gray, 1828), dắt
- (Potamocorbula cf. laevis (Hinds, 1843) và phi
- Gari elongata (Lamarck, 1818) chiếm ưu thế về
sản lượng (chiếm 97% tổng sản lượng hai mảnh
vỏ). Tuy nhiên, doanh thu của nhóm giáp xác lại
chiếm ưu thế (chiếm gần 80% tổng doanh thu
nguồn lợi ĐVĐ) so với nhóm hai mảnh vỏ, trong
đó ghẹ xanh - Portunus pelagicus (Linnaeus,
1758), cua xanh - Scylla spp. và tôm đất Metapenaeus ensis (de Haan, 1850) (bảng 1).

Bảng 1. Thành phần, sản lượng và doanh thu động vật đáy có giá trị kinh tế
chủ yếu trong đầm Thị Nại năm 2014–2015
STT
I

Tên khoa học
Mollusca
Bivalvia

1
2

Glauconome chinensis (Gray, 1828)
Potamocorbula cf. laevis (Hinds, 1843)

3

Crassostrea cf. lugubris (Sowerby, 1871)

4
5
6

Meretrix lusoria (Roding, 1798)
Gari elongata (Lamarck, 1818)
Gastropoda
Batillaria cf. zonalis (Bruguiere, 1792)

II

Crustacea

7

Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758)

8

Scylla ssp.

9
10
11

Gecarcoidea lalandii Edwards, 1837
Metapenaeus ensis (de Haan, 1850)
Metapenaeus tenuipes Kubo,1949
Tổng sản lượng và doanh thu

Tên Việt Nam
Thân mềm
Thân mềm giống
Hai mảnh vỏ
Hai mảnh vỏ giống
Don
Dắt
Hàu
Hàu giống
Ngao dầu giống
Phi
Chân bụng
Ốc Sắt
Giáp xác
Giáp xác giống
Ghẹ xanh
Ghẹ xanh giống
Cua xanh
Cua xanh giống
Cua đá
Tôm đất
Tôm bạc
Thương phẩm
Giống (tấn/năm)
Giống (Con/năm)

Sản lượng
6.859,0
287,4
6.817,0
287,4

Doanh thu

5.060,0

12.200,0

186,3
567,5
3,7
1.570,7
126,0
126,0
597,9
1.459.800,0
395,6
1.000.000,0
81,4
959.800,0
12,7
167,8
14,3
7.456,9
287,4
1.459.800,0

20.100,3
19.848,3

7.415,0
148,3
85,0
252,0
252,0
78.419,7
41.427,0
20.094,1
127,2
15.628,4
1.143,0
98.520,0

Ghi chú: Đơn vị sản lượng: giá trị in đứng (tấn/năm), giá trị in nghiêng (con/năm); Đơn vị doanh
thu (triệu đồng/năm).
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Mối tƣơng quan giữa động vật đáy có giá trị
kinh tế chủ yếu với đặc trƣng sinh thái của
đầm Thị Nại
Mối quan hệ giữa loài ĐVĐ có giá trị kinh
tế chủ yếu với đặc trưng sinh thái của đầm Thị
Nại được phân tích dựa vào sự có mặt của các
loài ĐVĐ trong các sinh cư (RNM, TCB; đáy
cát, cát bùn, bùn). Kết quả phân tích tương
quan đa biến (Canonical Correspondence
Analysis - CCA) cho thấy RNM, TCB và trầm
tích đáy cát, cát bùn đóng vai trò quan trọng và
có ý nghĩa chi phối đối với phân bố của các loài
ĐVĐ với mức độ sai khác có ý nghĩa bằng
0,001 (bảng 2 và hình 2). Sự phân bố của các

loài hai mảnh vỏ (Bivalvia) Glauconome
chinensis (Gray, 1828), Potamocorbula cf.
laevis (Hinds, 1843), Gari elongata (Lamarck,
1818), Meretrix lusoria (Roding, 1798),
Crassostrea cf. lugubris (Sowerby, 1871), loài
chân bụng (Gastropoda) Batillaria cf. zonalis
(Bruguiere, 1792) và loài giáp xác
Metapenaeus ensis (de Haan, 1850) chịu sự chi
phối của trầm tích đáy cát và RNM. Trong khi
đó sự phân bố của giáp xác (Crustacea) như
Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758), Scylla
spp., Gecarcoidea lalandii Edwards, 1837 và
Metapenaeus tenuipes Kubo, 1949 chịu sự chi
phối của trầm tích đáy cát bùn và TCB (hình 2).

Bảng 2. Yếu tố môi trường đầm Thị Nại có ý nghĩa chi phối được lựa chọn
theo phương pháp chọn tiến tới (forward selection) [24]
Trục
Tương quan của yếu tố môi trường với thứ tự các trục
(1) Rừng ngập mặn
(2) Thảm cỏ biển
(3) Trầm tích đáy cát
(4) Trầm tích đáy cát bùn
Giá trị eigen
Biến thiên phần trăm lũy tiến tương quan giữa thành phần loài với yếu tố
môi trường
Tổng giá trị eigen có giới hạn (Canonical eigen values)
Mức độ sai khác có ý nghĩa của tổng giá trị eigen bằng Monte Carlo test

Hình 2. Mối tương quan giữa ĐVĐ với các yếu
tố môi trường gồm rừng ngập mặn, thảm cỏ
biển, trầm tích đáy cát (CAT), trầm tích đáy cát
bùn (CAT BUN) ở đầm Thị Nại.
Ghi chú: Các loài viết tắt gồm Glachi (Glauconome
chinensis), Potlae (Potamocorbula cf. laevis),
Garelo (Gari elongata), Merlus (Meretrix lusoria),
Cralug (Crassostrea cf. lugubris), Batzon
(Batillaria cf. zonalis), Metens (Metapenaeus ensis),
Porpel (Portunus pelagicus), Scyspp (Scylla spp.),
Geclal (Gecarcoidea lalandii) và Metten
(Metapenaeus tenuipes).

f1

f2

f3

f4

0,421
-0,302
0,503
-0,724
0,360

-0,621
-0,097
0,641
0,012
0,150

-0,052
0,309
0,377
-0,588
0,030

-0,06
-0,033
-0,01
0,097
0,000

33,79

71,63

94,59

100
0,540
0,001

Các loài động vật đáy chủ đạo
Kết quả nghiên cứu trong các năm từ 2014–
2015 cho thấy, các loài hai mảnh vỏ là nhóm
nguồn lợi ĐVĐ chủ đạo ở Thị Nại (chiếm trến
91% tổng sản lượng ĐVĐ), trong đó
Glauconome
chinensis
(Gray,
1828),
Potamocorbula cf. laevis và Gari elongata
(Lamarck, 1818) là loài chủ đạo (chiếm gần
89% tổng sản lượng khai thác ĐVĐ ở Thị Nại,
trong đó Glauconome chinensis (Gray, 1828) và
Gari elongata (Lamarck, 1818) chiếm trên
90%). Sản lượng của hai mảnh vỏ chiếm ưu thế
trên các bãi như Cồn Xép, Gò Gương, Xà Lãng,
Bình Thái, Gò Ngăn (xã Phước Thuận), Cồn
Tàu, Cồn Trạng (xã Phước Sơn) ở khu vực giữa
đầm (chiếm trên 93% tổng sản lượng hai mảnh
vỏ của đầm). Trong đó, sản lượng hai mảnh vỏ
tập trung chủ yếu ở các bãi thuộc khu vực xã
Phước Thuận (chiếm gần 89% tổng sản lượng
hai khu vực và chiếm trên 83% tổng sản lượng
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và chiếm gần 51% tổng diện tích cỏ biển đầm
Thị Nại (205 ha) (hình 5). Ngoài ra diện tích
bãi triều ở hai khu vực này cũng khá lớn
(chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích bãi nguồn lợi
SVĐ đầm Thị Nại), điển hình bãi Xà Lãng,
Cồn Xép, Gò Gương, Cồn Tàu, Cồn Trạng.
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hai mảnh vỏ của của đầm), trong số hai mảnh
vỏ, Glauconome chinensis (Gray, 1828) và Gari
elongata (Lamarck, 1818) chiếm ưu thế về sản
lượng (chiếm gần 95% tổng sản lượng hai mảnh
vỏ ở Phước thuận và chiếm gần 79% tổng sản
lượng hai mảnh vỏ đầm) (hình 3, 4).
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Hình 5. Diện tích RNM và TCB đầm Thị Nại
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Trầm tích đáy: Khu vực giữa đầm, nơi tập
trung Glauconome chinensis (Gray, 1828) và
Gari elongata (Lamarck, 1818) có trầm tích đáy
cát chiếm ưu thế (chiếm từ 64,7–78,6%), tuy tỷ
lệ trầm tích cát cao hơn khu vực cửa đầm (từ
2,5–3 lần) nhưng thấp hơn khu vực đỉnh đầm (từ
1,3–1,4 lần), nơi có sản lượng Glauconome
chinensis (Gray, 1828) và Gari elongata
(Lamarck, 1818) không đáng kể (hình 6).
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Hình 6. Tỷ lệ phần trăm cát và bùn
trong trầm tích đáy đầm Thị Nại

Hình 6. Tỷ lệ phần trăm cát và bùn trong trầm tích đáy đầm Thị Nại

Hình 4. Bãi phân bố nguồn lợi
thủy sản đầm Thị Nại
Đặc trƣng sinh thái khu vực phân bố của
Glauconome chinensis (Gray, 1828) và Gari
elongata (Lamarck, 1818)
Sinh cư: Khu vực phân bố Glauconome
chinensis (Gray, 1828) và Gari elongata
(Lamarck, 1818) (Phước Thuận và Phước Sơn)
có diện tích RNM và TCB khá lớn, chiếm gần
41% tổng diện tích RNM đầm Thị Nại (112 ha)
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Don - Glauconome chinensis (Gray, 1828)
và phi - Gari elongata (Lamarck, 1818) chiếm
ưu thế về sản lượng ở các bãi thuộc khu vực
giữa đầm có thể do khu vực giữa đầm có các
đặc điểm sau:
Diện tích RNM khá lớn (chiếm gần 41%
tổng diện tích RNM của đầm), thành phần loài
đa dạng (chiếm trên 86% tổng số thành phần
loài cây ngập mặn đầm Thị Nại: 29 loài), đa số
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tập trung ở khu vực Cồn Chim và đạt 5–6 tuổi;
nơi tập trung phần lớn diện tích TCB (chiếm
51% tổng diện tích cỏ biển đầm Thị Nại) và
diện tích bãi triều (chiếm 1/3 tổng diện tích bãi
triều của đầm Thị Nại) nên có thể tạo sinh cư
và cung cấp nguồn thức ăn lớn cho don và phi.
Kết quả nghiên cứu của Phan Đức Ngại và
nnk., [25] ở Đề Gi cũng cho thấy don và phi
chiếm ưu thế ở khu vực có diện tích RNM lớn.
Có trầm tích cát chiếm ưu thế (chiếm từ
64,7–68,5%) nên có thể phù hợp với sự phân
bố của don và phi. Tuy nhiên ở khu vực đỉnh
đầm trầm tích cao hơn nhưng sản lượng don và
phi thấp có thể do khu vực này có diện tích
RNM thấp (chỉ chiếm trên 12% tổng diện tích
RNM của đầm) nên không đảm bảo sinh cư cho
don và phi.
Khu vực Nhơn Bình và Đống Đa có diện
tích RNM (chiếm gần 38% tổng diện tích RNM
đầm Thị Nại) và TCB (chiếm gần 46% tổng
diện tích cỏ biển đầm Thị Nại) khá lớn nhưng
sản lượng don và phi rất thấp có thể do hai khu
vực này là cửa sông có tốc độ dòng chảy lớn
nên có thể không thuận lợi cho sự lắng đáy của
ấu trùng don và phi.
Kết quả phân tích mối quan hệ giữa loài
ĐVĐ với đặc điểm sinh thái của Thị Nại cũng
cho thấy don - Glauconome chinensis (Gray,
1828) và phi - Gari elongata (Lamarck, 1818)
chịu sự chi phối của RNM và trầm tích đáy cát.
Các kết quả nghiên cứu về sinh học và sinh thái
của một số tác giả khác trên thế giới cũng cho
thấy Gari elongata (Lamarck, 1818) phân bố ở
trong thủy vực nửa kín, nước lợ, vùng triều gần
RNM [26], trên đáy cát [27] và sinh sản vào
tháng 12 đến tháng 1 năm sau và từ tháng 5 đến
tháng 6 [28, 29]. Glauconome chinensis (Gray,
1828) cũng phân bố trong thủy vực nửa kín,
vùng triều, nước lợ, đáy cát hoặc bùn [30].
KẾT LUẬN
Đầm Thị Nại khá giàu có về thành phần và
sản lượng ĐVĐ có giá trị kinh tế chủ yếu (11
loài ĐVĐ) so với các thủy vực khác ở Nam
Trung Bộ, trong đó hai mảnh vỏ là nhóm chiếm
ưu thế (chiếm trên 91% tổng sản lượng thương
phẩm ĐVĐ) và Glauconome chinensis và Gari
elongata là loài chủ đạo (chiếm trên 90% tổng
sản lượng hai mảnh vỏ). Nhóm hai mảnh vỏ và

nhóm chân bụng có quan hệ chặt chẽ với trầm
tích đáy cát và RNM; trong khi đó nhóm giáp
xác có quan hệ chặt chẽ với ở trầm tích đáy cát
bùn và TCB.
Vì vậy để tăng sản lượng nguồn lợi ĐVĐ
cần phải phục hồi diện tích RNM ở khu vực
Cồn Chim (10 ha) và các bãi ở bờ tây đầm (10
ha), TCB ở khu vực giữa đầm (20 ha) để tăng
sinh cư cho ĐVĐ. Cấm các nghề khai thác làm
xáo trộn và phá hủy nền đáy cát và cát bùn (cào
máy, cào tay); các nghề khai thác hủy diệt, tận
thu như lưới lồng, nhủi; và các nghề khai thác
vào mùa sinh sản.
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