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TÓM TẮT 

Vùng biển Tây Nam Bộ là vùng có tiềm năng kinh tế to lớn với số lượng xuất khẩu thuỷ 

sản hàng năm vào mức cao nhất của nước ta. Các điều kiện khí hậu thời tiết và môi trường đặc 

trưng của khu vực nghiên cứu ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân bố và biến động của nguồn lợi 

sinh vật tại đây. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, năng suất khai thác các nhóm nguồn lợi hải 

sản với các yếu tố hải dương, môi trường biển ở khu vực nghiên cứu tồn tại mối quan hệ tương 

đối chặt chẽ (hệ số tương quan bội R0 trong khoảng 0,4-0,7). Trong mùa gió đông bắc, mối 

quan hệ này thể hiện yếu hơn so với mùa gió Tây Nam, chúng có mối tương quan nghịch 

với nhiệt độ và độ muối, có mối tương quan thuận với chlorophyll a và dòng chảy. Các tháng 

từ tháng 7 đến tháng 12, năng suất khai thác nguồn lợi hải sản thường cao, khi đó nhiệt độ 

nước ở vùng biển nghiên cứu giảm xuống nhưng không quá thấp, dao động trong khoảng 

27,5-29,5 °C, đây đang là thời kỳ mùa mưa nên các vùng nước ven bờ chịu ảnh hưởng hơn 

của nguồn nước từ lục địa đưa ra làm độ muối giảm thấp và phát tán nhiều dinh dưỡng từ khu 

vực cửa sông và các vùng bờ ra các khu vực khác. Do vậy, đây là vùng thích hợp cho đa phần 

các loài cá tập trung đến để sinh trưởng phát triển và đẻ trứng. Đối với từng nhóm loài và từng 

loài khác nhau trong nhóm loài đều có khoảng thích ứng sinh thái với các yếu tố hải dương, môi 

trường (nhiệt độ, độ muối, chlorophyll a và mức độ xáo trộn khối nước...) rất khác nhau và cũng 

khác nhau giữa các mùa trong năm ở vùng biển này. 

Từ khóa: Môi trường biển, nguồn lợi hải sản, chỉ số thích ứng sinh thái, yếu tố hải dương, 

vùng biển Tây Nam Bộ.  

1. MỞ ĐẦU 

Vùng biển miền Tây Nam Bộ (từ Cà Mau đến Kiên Giang) là một phần của Vịnh Thái Lan, 

với một vùng có đới bờ rộng lớn từ mũi Cà Mau đến Hà Tiên và đảo Phú Quốc. Đây là vùng 

biển có tiềm năng kinh tế to lớn với số lượng xuất khẩu thuỷ sản hàng năm vào mức cao nhất 

của nước ta, góp phần làm tăng trưởng nền kinh tế quốc dân. Nguồn lợi tự nhiên ở vùng biển 

Tây Nam Bộ thể hiện sự đa dạng sinh học của biển nhiệt đới. Ở đây, tồn tại hầu hết các hệ sinh 

thái biển và ven biển điển hình như rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển, bãi bồi và vùng 

triều - là nơi cư trú và sinh sản của nhiều loài sinh vật biển [1].  

Trong những năm gần đây, chất lượng môi trường và nguồn lợi sinh vật ở vùng biển 

này đặc biệt là khu vực ven bờ đang bị suy giảm nghiêm trọng do sự đẩy mạnh phát triển 

kinh tế biển đặc biệt là việc khai thác hải sản quá mức và gia tăng các phương tiện khai thác 

hủy diệt [1-3]. Bên cạnh đó, các điều kiện khí hậu thời tiết và môi trường rất đặc trưng của 
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khu vực nghiên cứu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân bố và biến động của nguồn lợi 

sinh vật tại đây. 

Nghiên cứu luận chứng khoa học về mối tác động qua lại giữa điều kiện tự nhiên, môi 

trường và nguồn lợi sinh vật sẽ là cơ sở cho việc đánh giá và dự báo sự biến động của nguồn lợi 

sinh vật và quy hoạch, sử dụng, phát triển bền vững nguồn lợi sinh vật biển ở vùng biển Tây 

Nam Bộ (TNB). Theo hướng đó, bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về những ảnh hưởng 

của các điều kiện hải dương môi trường đối với sự phân bố và biến động của các nhóm nguồn 

lợi hải sản chính ở vùng biển TNB. 

2. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phạm vi và tài liệu nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu: vùng biển Tây Nam Bộ (Hình 1) 

 

Hình 1. Bản đồ vùng biển Tây Nam Bộ và mạng trạm thu số liệu của tiểu dự án I.8, I.9  

giai đoạn 2012-2018 (DA: I8&I9) và số liệu sổ nhật kí khai thác (SNKKT) từ năm 2016-2018 

- Tài liệu nghiên cứu: 

Nguồn số liệu: Số liệu hải dương, môi trường biển và năng suất khai thác các nhóm nguồn 

lợi hải sản (CPUE) sử dụng trong bài báo này là các dữ liệu điều tra khảo sát, được lấy từ cơ sở 

dữ liệu (CSDL) nghề cá và CSDL hải dương học lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hải sản. Trong đó, 
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số liệu sử dụng chủ yếu là dữ liệu thuộc tiểu dự án I.8 và I.9 “Điều tra tổng thể hiện trạng và 

biến động nguồn lợi hải sản biển Việt Nam” thuộc đề án 47 giai đoạn 2012-2018 và số liệu sổ 

nhật ký khai thác các tỉnh ven biển từ 2016-2018. Số liệu hải dương, môi trường biển còn sử 

dụng thêm nguồn số liệu từ viễn thám thuộc dự án Movimar giai đoạn 2012-2018 (các số liệu 

này cùng thời gian, vị trí với số liệu nghề cá) [4-6]. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp phân tích thống kê thông thường 

Sử dụng phương pháp phân tích thống kê thông thường kết hợp với ứng dụng GIS, phân 

tích, thống kê đánh giá sự biến động của các yếu tố tự nhiên, môi trường và nguồn lợi sinh vật 

theo không gian, thời gian ở vùng biển TNB. 

2.2.2. Phương pháp tính toán và đồng bộ số liệu 

Số liệu hải dương, môi trường biển (nhiệt độ, độ muối, dòng chảy, chlorophyll a,…) từ 

các nguồn CSDL nêu ở trên được tính toán trung bình theo từng tháng, theo năm (giai đoạn 

2012-2018) cho từng ô lưới 0,5×0,5 độ kinh vĩ.  

Số liệu tổng sản lượng, cường lực khai thác (số ngày tàu hoạt động) và năng suất khai 

thác các nhóm nguồn lợi hải sản (CPUE) cũng được tính trung bình theo ô lưới 0,5×0,5 độ 

kinh vĩ và trung bình theo tháng trong các năm từ 2012 đến 2018: 

CPUEi = Ci/f (i = 1...n, n là số nhóm nguồn lợi hải sản). Trong đó: Ci là tổng sản lượng 

khai thác được của nhóm nguồn lợi thứ i, f là cường lực khai thác (ngày tàu). 

Đồng bộ 2 chuỗi dữ liệu ở trên theo ô lưới 0,5×0,5 độ kinh vĩ, theo thời gian các tháng 

trong các năm kể trên.  

2.2.3. Phương pháp phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nguồn lợi hải sản với các điều 

kiện hải dương, môi trường biển 

Trong sinh thái học nói chung và sinh thái học biển nói riêng, nhiệt độ môi trường không 

chỉ là yếu tố sinh thái trội và quan trọng đối với bất kỳ hệ sinh thái nào, mà sự phân bố và biến 

động của nhiệt độ theo không gian, thời gian (thể hiện qua các đặc trưng cấu trúc nhiệt thẳng 

đứng và nằm ngang như lớp đồng nhất trên, lớp đột biến, các đới front, dị thường nhiệt...) cũng 

được xem như những chỉ thị sinh học. Ngoài ra, nhiều yếu tố môi trường khác như thức ăn 

(thể hiện qua nguồn vật chất hữu cơ sơ khởi - chlorophyll a), độ muối, độ đục, oxy hòa tan, 

dòng chảy... và biến động của những yếu tố này cũng có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp 

đến sự phân bố và tập tính của cá [7-11]. Do vậy, nghiên cứu xác định được mối quan hệ giữa 

các yếu tố môi trường với sự phân bố của cá sẽ là cơ sở để nghiên cứu đánh giá nguồn lợi và 

dự báo xu thế biến động, sự phân bố nguồn lợi theo chu kỳ không gian và thời gian nhằm phục 

vụ quản lý, khai thác sử dụng bền vững nguồn lợi sinh vật biển trong khu vực nghiên cứu. 

Dựa trên cách tiếp cận đó, nghiên cứu đã phân tích mối quan hệ giữa nguồn lợi sinh vật 

biển (ở đây chủ yếu là các nhóm nguồn lợi cá nổi lớn, cá nổi nhỏ, cá đáy, cá rạn, các loại cá 

khác, nhóm chân đầu…) với các yếu tố hải dương, môi trường ở vùng biển TNB làm cơ sở để 

xác định chu kỳ phân bố của chúng theo không gian và thời gian nhằm phục vụ cho việc quản 

lý, khai thác sử dụng bền vững nguồn lợi sinh vật trong tương lai. Các phương pháp sử dụng 

bao gồm: 

- Phương pháp phân tích hồi quy đa biến: 

Năng suất khai thác CPUE được xem như là chỉ số để đánh giá về ngư trường và sự tập 

trung, phân bố của nguồn lợi hải sản trong phân tích tính toán. 
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Sử dụng phương pháp phân tích tương quan hồi quy đa biến, phân tích mối quan hệ giữa 

năng suất khai thác mỗi nhóm nguồn lợi hải sản với các yếu tố hải dương, môi trường biển 

(nhiệt độ (T0), độ muối (S0), chlorophyll a (Chl) và tốc độ dòng chảy (Cur_spd), mật độ động 

năng rối (EKE)). Phương trình tương quan được viết như sau:  





m

i

ii xaay
1

0 .                [12, 13] 

Trong đó: y là năng suất khai thác cá (CPUE), xi(i = 1..m) là m yếu tố môi trường biển. Các 

hệ số hồi quy a0, ai (i = 1..m) được xác định theo phương pháp bình phương nhỏ nhất. 

- Phương pháp xác định bộ chỉ số thích ứng sinh thái: 

Chỉ số thích ứng sinh thái HSI (Habitat Suitability Index) được sử dụng để xác định 

“khoảng giá trị thuận” (optimal) của yếu tố môi trường đối với đời sống sinh vật. Những giá 

trị này được xem như “chỉ số thích ứng” SI (Suitability Index) để nhận biết thời gian và địa 

điểm mà tại đó có khả năng tập trung cao các đối tượng quan tâm.  

Với mỗi yếu tố môi trường, từ giá trị min đến max của nó sẽ được chia thành N khoảng 

dao động. Tại mỗi khoảng dao động thứ k (k = 1..N), từ các số liệu CPUEi đồng bộ với yếu tố 

môi trường đã nêu ở trên, chúng ta sẽ tính được tổng giá trị CPUEi tương ứng cho khoảng dao 

động k đó, ký hiệu là T_CPUEik, và hiển nhiên xác định được T_CPUEik lớn nhất, ký hiệu là 

T_CPUEimax. Chỉ số SI của yếu tố môi trường ứng với khoảng dao động thứ k được xác định 

theo công thức: 

SIk =
T_CPUEik

T_CPUEimax

   , k = 1. . N 

Các giá trị SIk nằm trong khoảng từ 0 đến cực đại bằng 1 và tiêu chí đánh giá sự thích 

ứng sinh thái của cá đối với yếu tố môi trường được cho trong Bảng 1 [14, 15]. 

Bảng 1. Hiệu quả khai thác tương ứng với chỉ số SI của yếu tố môi trường 

Giá trị SI Mức năng suất khai thác (CPUE) 

0,0-0,1 Rất thấp 

0,1-0,5 Thấp 

0,5-7,0 Trung bình 

0,7-1,0 Cao 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm nguồn lợi sinh vật ở vùng biển Tây Nam Bộ 

Kết quả điều tra nguồn lợi bằng phương pháp thủy âm đối với cá nổi nhỏ và phương pháp 

diện tích đối với hải sản tầng đáy cho thấy, trữ lượng nguồn lợi hải sản ở vùng biển TNB ước 

tính khoảng 584 ngàn tấn với 87,4% là cá nổi nhỏ, 11,5% là hải sản tầng đáy 1,1% là cá rạn và 

giáp xác. Trong mùa gió Đông Bắc, trữ lượng nguồn lợi cao hơn, ước tính khoảng 662 ngàn tấn. 

Cá nổi nhỏ chiếm 87,4% và hải sản tầng đáy chiếm 11,2% tổng trữ lượng nguồn lợi. Ở mùa gió 

Tây Nam, tổng trữ lượng nguồn lợi ước tính khoảng 505 ngàn tấn, với 87,4% là cá nổi nhỏ và 

11,9% là hải sản tầng đáy [6]. Ở vùng biển TNB, trữ lượng nguồn lợi hải sản ở vùng bờ chiếm 

13,6%, vùng lộng chiếm 25,5% và vùng khơi chiếm 59,9% tổng trữ lượng nguồn lợi (Bảng 2).   
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Bảng 2. Tổng hợp trữ lượng nguồn lợi hải sản chủ yếu ở vùng biển TNB dựa trên kết quả điều tra 

tổng thể nguồn lợi hải sản biển Việt Nam giai đoạn 2011-2015 [6] 

 

Nhóm 

nguồn lợi 

Vùng biển 

theo Nghị 

định 33 

Mùa gió Đông Bắc Mùa gió Tây Nam Trung bình 

Trữ lượng 

(tấn) 

Tỷ lệ        

(%) 

Trữ lượng 

(tấn) 

Tỷ lệ      

(%) 

Trữ lượng 

(tấn) 

Tỷ lệ     

(%) 

Cá nổi nhỏ Vùng bờ 79,6 12,0 60,6 12,0 70,1 12,0 

Vùng lộng 149,1 22,5 113,6 22,5 131,4 22,5 

Vùng khơi 350,8 52,9 267,2 52,9 309,0 52,9 

Tổng nhóm 579,5 87,4 441,4 87,4 510,5 87,4 

Hải sản  

tầng đáy 

Vùng bờ 10,2 1,5 8,2 1,6 9,2 1,6 

Vùng lộng 19,1 2,9 15,4 3,0 17,3 3,0 

Vùng khơi 44,9 6,8 36,3 7,2 40,6 7,0 

Tổng nhóm 74,2 11,2 59,9 11,9 67,1 11,5 

Giáp xác  9,0 1,4 4,0 0,8 6,5 1,1 

Cá rạn          0,1 0,0 

Tổng vùng 662,7 100,0 505,3 100,0 584,1 100,0 

Năng suất khai thác trung bình chung trong mùa gió Đông Bắc 2012-2013 đạt 50 kg/giờ, 

cao hơn so với năng suất khai thác trung bình ở mùa gió Tây Nam (42 kg/giờ). Trong mùa gió 

Đông Bắc, năng suất khai thác cao nhất ở dải độ sâu 20-30 m và thấp nhất ở dải độ sâu < 20 m. 

Trong mùa gió Tây Nam, dải độ sâu < 20 m nước có năng suất khai thác cao nhất. Năng suất 

khai thác thấp ở dải độ sâu trên 50 m nước.  

Như vậy, có thể thấy xu hướng biến động năng suất khai thác ở vùng biển TNB thay đổi 

rất lớn theo mùa gió. Năng suất khai thác cao ở vùng biển ven bờ và giảm dần ở các dải độ 

sâu lớn hơn trong mùa gió Tây Nam. Xu hướng ngược lại diễn ra ở mùa gió Đông Bắc. 

3.2. Ảnh hưởng của các yếu tố hải dương, môi trường biển đến sự phân bố và biến động 

của nguồn lợi hải sản 

Kết quả phân tích hồi quy đa biến giữa năng suất khai thác các nhóm nguồn lợi hải sản 

với các yếu tố hải dương, môi trường biển thấy rằng, giữa chúng tồn tại mối quan hệ tương 

đối chặt chẽ với nhau trong cả 2 mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam (hệ số tương quan 

bội R0 trong khoảng 0,4-0,7) ( 

Bảng 3). Do sự khác biệt về điều kiện khí tượng thủy văn giữa 2 mùa gió mà các điều 

kiện hải dương có những đặc trưng rất riêng cho từng mùa ở vùng biển nghiên cứu [16-21] 

dẫn đến mối quan hệ giữa năng suất khai thác các nhóm nguồn lợi sinh vật với các yếu tố hải 

dương, môi trường biển cũng có sự khác biệt rõ ràng giữa hai mùa và có sự khác biệt giữa các 

nhóm với nhau. Trong mùa gió Đông Bắc mối quan hệ giữa năng suất các nhóm nguồn lợi với 

các yếu tố hải dương thể hiện yếu hơn so với mùa gió Tây Nam, chúng có mối tương quan 

nghịch với nhiệt độ và độ muối, có mối tương quan thuận với chlorophyll a và dòng chảy. Các 

tháng từ tháng 7 đến tháng 12, năng suất khai thác nguồn lợi hải sản thường cao, khi đó nhiệt 

độ nước ở vùng biển nghiên cứu giảm xuống nhưng không quá thấp, dao động trong khoảng 

từ 27,5-29,5 °C, đây đang là thời kỳ mùa mưa nên các vùng nước ven bờ chịu ảnh hưởng hơn 

của nguồn nước từ lục địa đưa ra làm độ muối giảm thấp và phát tán nhiều dinh dưỡng từ khu 

vực cửa sông và các vùng bờ ra các khu vực khác (Hình 2). Các kết quả nghiên cứu trong và 



Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Khắc Bát, Nguyễn Viết Nghĩa, Nguyễn Hoàng Minh 

 

94 

ngoài nước cho thấy, các yếu tố khí tượng thủy văn như gió, mưa, nhiệt độ, độ muối của nước 

biển có ảnh hưởng tới mùa vụ đẻ trứng của cá ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Các 

kết quả đã chỉ ra rằng mùa đẻ chính của cá xảy ra vào thời kỳ có gió mạnh, mưa to, vào những 

tháng có nhiệt độ và độ muối thấp. Những yếu tố này có ảnh hưởng đến các loài cá khác nhau 

ở các vùng biển là khác nhau [22]. 

Mùa vụ sinh sản của cá biển Việt Nam mang tính điển hình của những loài sống ở vùng 

nhiệt đới, phần lớn các loài cá có mùa đẻ kéo dài quanh năm và di cư vào khu vực gần bờ để 

đẻ. Các kết quả nghiên cứu của Đào Mạnh Sơn (1991 và 2001) cho thấy, ở vùng biển Đông 

Tây Nam Bộ và vịnh Thái Lan biên độ dao động năm của nhiệt độ không lớn (2,9 °C), nhiệt 

độ ở đây thuận lợi cho cá đẻ quanh năm, mùa đẻ chính kéo dài từ tháng 3 đến tháng 9 với thời 

kỳ đẻ chính là các tháng 5, 6, 7 và 8 [23, 24]. Nhiệt độ cực thuận cho cá đẻ ở khu vực này là 

27-28,0 °C, lượng mưa 80-280 mm, gió màu Đông Bắc trung bình từ 0-2 đợt/tháng. Với kết 

quả phân tích này, xem xét đến các điều kiện khí hậu ở vùng biển Tây Nam Bộ trong thời gian 

mùa mưa tại các khu vực ven bờ, gần cửa sông hoặc các vũng vịnh là nhiệt độ đã giảm và do 

ảnh hưởng của nước từ lục địa đưa ra làm độ muối giảm xuống, đồng thời mang nhiều dinh 

dưỡng từ lục địa ra biển, do vậy đây là vùng thích hợp cho đa phần các loài cá đến đẻ. Điều 

này cũng phần nào lý giải cho việc tại sao trong thời gian này năng suất khai thác cá cao ở khu 

vực có độ sâu < 20 m. Kết quả nghiên cứu cũng thấy rằng, trong thời gian tháng 10-12 là thời 

gian trong năm mà khu vực ven bờ chịu nhiều tác động nhất của nguồn nước từ lục địa và chịu 

tác động của gió mùa Đông Bắc nên nhiệt độ thấp và độ muối cũng thấp nhất trong năm [2, 3, 

17, 21], tuy nhiên năng suất khai thác cá cũng cao, nhưng khu vực cho năng suất khai thác cao 

lại từ dải độ sâu 20-30 m nước mà không phải ở dải ven bờ. Điều này cũng chứng tỏ rằng, thời 

gian này do tác động của khu vực ven bờ nên cá đã di chuyển dần ra độ sâu lớn hơn, nơi có 

nhiệt độ cao hơn và độ muối cao hơn phù hợp với chúng. 

Kết quả nghiên cứu về tập tính tụ đàn của cá cho thấy, nhiệt độ nước biển là một trong 

những yếu tố rất quan trọng liên quan tới sự tập trung này, theo đó trong thời kỳ mùa gió Đông 

Bắc nhiệt độ nước thấp hơn so với thời kỳ mùa gió Tây Nam, cá có xu hướng tập trung thành 

đàn nhiều hơn. Kết quả khảo sát các đàn cá bằng máy dò thủy âm ở vùng biển miền Nam vào 

tháng 1/1979 ghi nhận được 1183 đàn cá, trong tháng 4-5 ghi nhận được 341 đàn cá trong khi 

tháng 6-7 chỉ ghi nhận được 146 đàn cá [25]. 

 

Bảng 3. Kết quả phân tích tương quan hồi quy tuyến tính giữa năng suất khai thác 

các nhóm nguồn lợi hải sản chủ yếu với các yếu tố hải dương môi trường ở vùng biển TNB 

 

Mùa gió Nhóm nguồn lợi Số số liệu Hệ số tương quan bội Độ tin cậy 

Đông Bắc Cá đáy 80 0,4 91,1 

Cá nổi lớn 93 0,5 92,4 

Cá nôi nhỏ 62 0,46 88,5 

Cá rạn 75 0,4 90,5 

Cá khác 52 0,54 86,3 

Mực 70 0,26 89,9 

Tây Nam Cá đáy 61 0,6 88,3 

Cá nổi lớn 65 0,55 89,1 

Cá nôi nhỏ 57 0,56 87,5 

Cá rạn 60 0,45 88,14 

Cá khác 29 0,57 75 
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Mực 55 0,43 87,0 

  

  
Hình 2. Mối quan hệ giữa năng suất khai thác nguồn lợi hải sản với nhiệt độ, độ muối, chlorophyll a 

và mật độ động năng rối (mức độ xáo trộn khối nước) trong các năm từ 2012-2018 ở vùng biển TNB 

Sự ảnh hưởng của các điều kiện hải dương môi trường tới từng nhóm nguồn lợi hải sản 

cũng khác nhau bởi mỗi loài sinh vật đều có những ngưỡng chịu đựng riêng với các điều kiện 

môi trường. Đối với nhiệt độ và độ muối là các yếu tố về điều kiện môi trường có ảnh hưởng 

rõ rệt nhất đối sự phân bố cũng như đời sống của từng loài thủy sinh vật như thời gian sinh 

sản, quá trình trao đổi chất và sinh trưởng, đến sự di cư hay tụ đàn…. Nhiều loài cá có xương 

rất nhạy cảm với nhiệt độ, chỉ cần sự thay đổi về nhiệt độ 0,03 °C cũng đủ để làm chúng phản 

ứng. Ở vùng biển Tây Nam Bộ, nhóm cá khác và mực (nhóm chân đầu) có mối tương quan thuận 

với nhiệt độ và tương quan nghịch với độ muối, nghĩa là ở những khu vực nước ấm hơn và độ 

muối nhạt hơn sẽ cho năng suất khai thác các đối tượng này cao hơn và ngược lại (Hình 3-6), 

đây chính là khu vực ven bờ nơi hình thành các khối nước lợ nhạt ven bờ có nhiệt độ cao trong 

khoảng 28,0-30,0 °C và độ muối thấp hơn 33‰ [10]. Có thể thấy rằng, xu thế biến đổi theo 

thời gian giữa các tháng khai thác nhóm cá đáy, cá rạn và cá nổi nhỏ tương đối giống nhau bởi 

vùng biển Tây Nam Bộ là vùng biển nông, các nghề khai thác là lưới rê, lưới vây và lưới chụp 

khi khai thác ban đêm cá thường di chuyển lên các tầng nước mặt để kiếm mồi, do vậy trong 

thành phần sản lượng các mẻ lưới thường bắt gặp cả các nhóm loài này.  

 Kết quả phân tích bộ chỉ số thích ứng sinh thái của từng nhóm đối tượng nguồn lợi với các 

yếu tố hải dương, môi trường biển trên toàn vùng biển TNB thấy rằng, trong mùa gió Đông Bắc 

các nhóm cá đáy, cá nổi nhỏ và cá rạn tập trung cao ở những nơi có nhiệt độ trong khoảng 27,0-

27,5 °C, độ muối trong khoảng 32,0-32,5‰, hàm lượng chlorophyll a ˃ 1,0 µg/m3 và tốc độ 

dòng chảy < 50 cm/s trong khi đó nhóm cá nổi lớn, nhóm cá khác và nhóm mực tập trung ở 

các khoảng môi trường biến đổi rộng hơn. Trong mùa gió Tây Nam, khoảng thích ứng sinh 

thái của các yếu tố môi trường biển đối không có sự khác biệt nhiều giữa các nhóm nguồn lợi 

hải sản (Bảng 4). Dựa vào bộ chỉ số thích ứng sinh thái này có thể phân tích đánh giá, dự báo 

chu kỳ biến động của các nhóm nguồn lợi hải sản phục vụ quản lý và khai thác chúng hiệu quả 

hơn trong tương lai. 
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Xét riêng theo từng loài trong các nhóm nguồn lợi cũng thấy rằng, dưới sự tác động của 

các yếu tố khí tượng thủy văn đến đời sống của thủy sinh vật dẫn đến phân bố khác nhau giữa 

các loài trong nhóm loài ở các mùa khác nhau cũng khác nhau. Kết quả nghiên cứu về chỉ số 

đa dạng thành phần loài của các các nhóm cá đáy ở vùng biển Tây Nam Bộ cũng thấy sự biến 

đổi khá lớn giữa 2 mùa gió Đông Bắc và Tây Nam. Điều này có nghĩa là giữa 2 mùa gió thành 

phần loài cũng như nhóm loài chiếm ưu thế có sự biến đổi khác nhau dưới tác động của hệ 

thống gió mùa [26, 27]. 

 
Bảng 4. Khoảng thích ứng sinh thái của một số nhóm nguồn lợi hải sản với một số yếu tố hải dương 

môi trường trong các năm 2012-2018 ở vùng biển Tây Nam Bộ 

 

Nhóm 

nguồn lợi 
Mùa gió SI 

Mức năng 

suất 
T0 (oC) S0 (‰) 

Chlo 

(µg/m3) 

EKE 

(cm2/s2) 

Cá đáy 

Đông Bắc  
0,7-1,0 Cao 27,0-27,5 32,0-32,5 ≥1,0 0-50 

0,5-0,7 Trung bình 28,0-29,5 31,5-32,0 0,5-1,0 50-100 

Tây Nam 
0,7-1,0 Cao 29,0-29,5 31,5-32,0 0,2-3,0 0-50 

0,5-0,7 Trung bình 28,5-29,0 32,0-32,5 0,5-1,0 50-150 

Cá nổi 

lớn 

Đông Bắc  

 

0,7-1,0 

 

Cao 27,0-29,0 32,0-32,5 0,0-0,1 0-50 

    3,0-10,0   

0,5-0,7 Trung bình 26,0-27,0 31,0-32,0 0,5-3,0 50-100 

29,0-30,0       

Tây Nam 
0,7-1,0 Cao 29,0-29,5 31,5-32,0 1,0-3,0 0-50 

0,5-0,7 Trung bình   32,0-32,5 0,2-1,0 50-150 

Cá nổi 

nhỏ 

Đông Bắc 
0,7-1,0 Cao 27,0-27,5 32,0-32,5 ≥1,0 0-100 

0,5-0,7 Trung bình 28,0-29,0 31,0-32,0 0,5-1,0 150-300 

Tây Nam 
0,7-1,0 Cao 29,0-29,5 31,5-32,0 0,2-3,0 0-50 

0,5-0,7 Trung bình   32,0-32,5 0,5-1,0 50-100 

Cá rạn 

Đông Bắc 
0,7-1,0 Cao 27,0-27,5 31,5-32,5 ≥1,0 0-50 

0,5-0,7 Trung bình 26,0-26,5 27,5-29,0  50-100 

Tây Nam 
0,7-1,0 Cao 29,0-29,5 31,5-32,0 1,0-3,0 0-50 

0,5-0,7 Trung bình     0,5-1,0 100-150 

Cá khác 

Đông Bắc 
0,7-1,0 Cao 28,5-29,5 32,0-32,5 0,2-0,5 0-50 

0,5-0,7 Trung bình   31,0-31,5 0,5-3,0 100-150 

Tây Nam 
0,7-1,0 Cao 29,0-29,5 31,5-32,5 1,0-3,0 0-50 

0,5-0,7 Trung bình   31,0-31,5 0,2-0,5   

Mực 

Đông Bắc 
0,7-1,0 Cao 28,5-29,5  32,0-32,5 ≥1,0 0-50  

0,5-0,7 Trung bình 26,0-27,5 31,0-32,0 0,2-1,0 50-100 

Tây Nam 
0,7-1,0 Cao 29,0-29,5 31,5-32,0 0,2-3,0 0-50 

0,5-0,7 Trung bình   32,0-32,5   50-100 
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Hình 3. Mối quan hệ giữa năng suất khai thác nguồn lợi hải sản với nhiệt độ 

trong các năm 2012-2018 ở vùng biển TNB (A-nhóm cá đáy, B-nhóm cá nổi lớn, 

C-nhóm cá nổi nhỏ, D-nhóm cá rạn, E-nhóm cá khác, F-nhóm mực) 

 

  
 

Hình 4(a-b). Mối quan hệ giữa năng suất khai thác nguồn lợi hải sản với độ muối 

trong các năm từ 2012-2018 ở vùng biển TNB (A-nhóm cá đáy, B-nhóm cá nổi lớn) 
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Hình 4 (c-f). Mối quan hệ giữa năng suất khai thác nguồn lợi hải sản với độ muối 

trong các năm từ 2012-2018 ở vùng biển TNB 

(C-nhóm cá nổi nhỏ, D-nhóm cá rạn, E-nhóm cá khác, F-nhóm mực) 

 

 

 

Hình 5. Mối quan hệ giữa năng suất khai thác nguồn lợi hải sản với chlorphyll a 

trong các năm 2012-2018 ở vùng biển TNB (A-nhóm cá đáy, B-nhóm cá nổi lớn, 

C-nhóm cá nổi nhỏ, D-nhóm cá rạn, E-nhóm cá khác, F-nhóm mực) 
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Hình 6. Mối quan hệ giữa năng suất khai thác nguồn lợi hải sản với EKE 

trong các năm 2012-2018 ở vùng biển TNB (A-nhóm cá đáy, B-nhóm cá nổi lớn, 

C-nhóm cá nổi nhỏ, D-nhóm cá rạn, E-nhóm cá khác, F-nhóm mực) 

4. KẾT LUẬN 

Các yếu tố hải dương, môi trường ở vùng biển Tây Nam Bộ có mối quan hệ tương đối 

chặt chẽ với sự phân bố của nguồn lợi hải sản. Mỗi loài và nhóm loài khác nhau có các ngưỡng 

thích ứng sinh thái khác nhau đối với từng yếu tố hải dương, môi trường biển. Năng suất khai 

thác cá cao ở vùng biển ven bờ và giảm dần ở các dải độ sâu lớn hơn trong mùa gió Tây Nam 

và ngược lại trong mùa gió Đông Bắc. Năng suất khai thác nguồn lợi hải sản thường cao từ 

tháng 7 đến tháng 12 khi nhiệt độ dao động trong khoảng 27,5-29,5 °C, độ muối thấp và vùng 

biển nghiên cứu đang chịu ảnh hưởng nhiều bởi nước từ lục địa. 

Các yếu tố nhiệt độ, độ muối, lượng mưa và gió mùa có ảnh hưởng rất lớn tới mùa vụ và 

khu vực sinh sản của các loài cá. Trong đó, mùa sinh sản chính từ tháng 3 đến tháng 9 và tập 

trung chính vào các tháng 5, 6, 7 và 8 ở khu vực gần bờ nơi có nhiệt độ thấp, độ muối thấp và 

lượng mưa cao. 
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Lời cảm ơn: Nhóm tác giả chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm các đề tài, dự án đã cung cấp, 

cho phép sử dụng thông tin và dữ liệu, bao gồm: 1) Đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học, định 

hướng sử dụng hợp lý đa dạng sinh học và nguồn lợi vùng biển Tây Nam Bộ; 2) Dự án điều 

tra ngư trường; 3) Điều tra tổng thể hiện trạng biến động nguồn lợi hải sản ở biển Việt Nam, 

Tiểu dự án I.9/ĐA-47; và 4) Dự án điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi thủy 

sản ven biển Việt Nam, tiểu dự án I.8/ĐA-47.  
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ABSTRACT 

INFLUENCE OF MARINE ENVIRONMENTAL FACTORS  

ON THE DISTRIBUTION AND FLUCTUATION OF MARINE RESOURCES  

IN SOUTHWESTERN SEA OF VIETNAM 

Nguyen Van Huong*, Nguyen Khac Bat,  

Nguyen Viet Nghia, Nguyen Hoang Minh 

Research Institute for Marine Fisheries 

*Email: nvhuong0509@gmail.com 

The Southwestern region of Vietnam has great potential for economic development with 

the highest annual value in fisheries exports of the country. The climatic conditions and 

environmental characteristics have affected waters directly to the distribution and fluctuations 

of biological resources. The research results show that the catch per unit effort (CPUE) of 

marine resource groups with marine environmental factors existed a rather close relationship 
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(correlation coefficient (R0) between 0.4 and 0.7). In the northeast monsoon, the relationship 

was weaker than the southwest monsoon. Fish concentration was inversely correlated with 

temperature and salinity and is positively correlated with chlorophyll a and sea currents. CPUE 

was usually high from July to December when the temperature ranged from 27.5 °C to 29.5 °C, 

the salinity was low and the research area was heavily influenced by water from the continent. 

Different aquatic species have different habitat suitability indices according to marine 

environmental factors (temperature, salinity, chlorophyll a, water mass disturbance, etc.) and 

are also different between the northeast monsoon and the southwest monsoon in the region. 

Keywords: Marine environment, marine resources, habitat suitability index, marine 

environmental factor, Southwestern region.   

 


