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ABSTRACT 
The study was conducted during one-year cycle, with six sampling periods in January, March, 
July, September and November 2015 to identify the phytoplankton and dissolved oxyen (DO) 
fluctuations at the Nhieu Loc - Thi Nghe (NL-TN) canal in spatial, temporal and tidal scales, 
thereby proposing solutions to manage the fish stock in the canal. The NL-TN canal is devided 
into three sections including downstream, midstream and upstream, with nine sampling 
stations. The collected samples represented the highest and lowest tide periods of the month. 
The results showed that the phytoplankton biomass reached highest value in upstream (5,2-
6,1 gDW/m3) and lowest in downstream (4,4-4,9 gDW/m3); however, there is no correlation 
between high biomass phytoplankton and low DO in early morning in spatial scale. In terms 
of temporal aspect, phytoplankton biomass reached the highest in July (6.9 gDW/m3) and the 
lowest in September (3.5 gDW/m3); however, there is no correlation between phytoplankton 
and DO biomass over time. Therefore, the monitoring of phytoplankton biomass with the 
frequency of 2 months/time is not effective in predicting correlative fluctuations of 
phytoplankton indicator with DO deficiency for fish stock management. Considering tidal 
fluctuations, high and low tide levels had significant influence on the annual average 
phytoplankton biomass difference. Considering the DO aspect, DO shows the lowest level in 
the early morning of May at the low tide period, which coincides with the high mortality of 
fish stock in the canal at the beginning of the rainy season, posing a requirement for DO 
monitoring and management at the risky times with DO deficiency for fish stock management. 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện trong suốt chu kỳ một năm, với sáu đợt thu mẫu vào các tháng 1, 
3, 5, 7, 9 và 11 năm 2015, nhằm khảo sát biến động sinh khối phiêu sinh thực vật (PSTV) và 
hàm lượng ôxy hòa tan (DO) trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (NL-TN) theo không gian, thời 
gian và thủy triều, qua đó đề xuất giải pháp quản lý đàn cá trên kênh. Nghiên cứu đã phân 
vùng kênh NL-TN theo ba đoạn, đầu kênh, giữa kênh và cuối kênh với chín trạm thu mẫu. 
Mẫu được thu đại diện cho các thời điểm thủy triều cao nhất và thấp nhất trong tháng. Kết 
quả cho thấy sinh khối PSTV đạt cao nhất ở đoạn cuối kênh (5,2-6,1 gDW/m3) và thấp nhất 
ở đoạn đầu kênh (4,4-4,9 gDW/m3), tuy nhiên không có mối tương quan giữa sinh khối PSTV 
cao và DO xuống thấp vào sáng sớm theo không gian. Xét theo khía cạnh thời gian, sinh khối 
PSTV đạt cao nhất vào tháng 7 (6,9 gDW/m3) và thấp nhất vào tháng 9 (3,5 gDW/m3), tuy 
nhiên không có mối tương quan giữa sinh khối PSTV và DO theo thời gian. Như vậy việc 
quan trắc sinh khối PSTV với tần suất 2 tháng/lần là chưa có hiệu quả trong dự báo tương 
quan biến động của chỉ số này với sự thiếu hụt DO nhằm mục đích quản lý đàn cá. Xét theo 
biến động thủy triều, các mức nước lớn và nước ròng ảnh hưởng có ý nghĩa lên sự khác biệt 
sinh khối trung bình năm của PSTV. Xét riêng khía cạnh DO, mức DO xuống thấp nhất vào 
thời điểm sáng sớm của tháng 5 khi nước ròng, trùng hợp với hiện tượng cá chết nhiều trên 
kênh vào đầu mùa mưa, đặt ra yêu cầu cần quan trắc và quản lý DO thường xuyên vào các 
thời điểm dễ xảy ra nguy cơ thiếu hụt DO để quản lý đàn cá. 

Trích dẫn: Vũ Cẩm Lương và Hồ Đại, 2018. Nghiên cứu sự biến động sinh khối phiêu sinh thực vật và hàm 
lượng ôxy hòa tan để quản lý đàn cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(2): 19-25. 
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1 GIỚI THIỆU 

Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (NL-TN) là hệ 
thống thoát nước chính tự nhiên cho nhiều lưu vực 
thuộc các quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh 
(Tân Bình, Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh, quận 
3 và quận 1) đổ ra sông Sài Gòn. Hệ thống này có 
lưu vực khoảng gần 3.000 ha, chiều dài dòng chính 
của kênh là 9.470 m, các chi lưu có chiều dài tổng 
cộng 8.716 m (Chi cục Bảo vệ Môi trường thành phố 
Hồ Chí Minh, 2013). Cùng với sự phát triển không 
ngừng của thành phố, môi trường kênh NL-TN ngày 
càng ô nhiễm trầm trọng. Năm 2003, dự án “Vệ sinh 
môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè” bằng 
vốn vay 317 triệu USD của Ngân hàng Thế giới đã 
cải tạo lòng kênh và quản lý được nguồn xả thải dọc 
kênh và mở ra cơ hội mới để tái sinh dòng kênh cảnh 
quan cho đô thị thành phố Hồ Chí Minh. 

Mặc dù công tác cải tạo kênh đã giúp phục hồi 
đàn cá trong kênh, nhưng thời gian qua cũng xuất 
hiện hiện tượng cá chết hàng loạt vào các tháng đầu 
mùa mưa ở kênh. Hiện chưa có các nghiên cứu liên 
quan để giải quyết vấn đề trên. Nghiên cứu về sự 
biến động sinh khối phiêu sinh thực vật (PSTV) 
trên kênh có thể giúp lý giải các ảnh hưởng mang 
tính cộng hưởng gây ra sự thiếu hụt ôxy vào một số 

thời điểm trong kênh, vì PSTV có vai trò kiến tạo 
năng suất sơ cấp của thủy vực và gây tiêu hao ôxy 
lớn khi xảy ra hiện tượng tảo nở hoa (Wetzel, 
2001). 

Nghiên cứu sự biến động sinh khối PSTV và 
hàm lượng ôxy hòa tan (DO) trên kênh NL-TN 
nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu để quản lý các điểm 
yếu về hàm lượng DO giúp bảo vệ và quản lý đàn cá 
trên kênh, đồng thời tìm hiểu mối tương quan giữa 
sự biến động chị thi sinh khối PSTV liên quan đến 
sự thiếu hụt DO trên kênh. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được thực hiện trong suốt chu kỳ 
năm ở kênh NL-TN từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 
12 năm 2015, thông qua quan trắc sinh khối PSTV 
và hàm lượng oxy hòa tan (DO) trong sáu đợt  vào 
các tháng 1, 3, 5, 7, 9 và 11 năm 2015. Mẫu được 
được thu đại diện cho mức nước nước lớn (NL) và 
nước ròng (NR) trong tháng, với chín trạm quan trắc 
trên kênh NL – TN theo ba phân vùng (PV I, PV II 
và PV III tương ứng với đầu kênh, giữa kênh và cuối 
kênh), gồm các trạm PV I (1.1, 1.2, 1.3), PV II (2.1, 
2.2, 2.3), PV III (3.1, 3.2, 3.3) (Hình 1). Mỗi trạm 
được thu ba vị trí lặp lại cho mỗi lần thu. 

 
Hình 1: Bản đồ vị trí các trạm thu mẫu trên kênh NL-TN 

Mẫu nước định lượng sinh khối PSTV được thu 
bằng cột thu mẫu nước ở độ sâu bằng hai lần độ sâu 
đĩa Secchi (Amazan and Boyd, 1978; Kirk, 1994) đo 
tại thời điểm thu mẫu vào 6 giờ sáng ứng với các 
thời điểm NL và NR tiêu biểu trong tháng, với dung 
tích thu 100 lít nước/lần thu và lọc qua lưới PSTV 
có kích thước mắt lưới 25µm. Sinh khối PSTV (g 
trọng lượng khô, gDW) được tính qua hàm lượng 
Chlorophyll-a đo được nhân với 67 là hệ số quy đổi 
với ước tính Chlorophyll-a chiếm 1,5% trọng lượng 
khô của PSTV (Creitz and Richards, 1995).  

Phân tích hàm lượng Chlorophyll-a bởi phương 
pháp ly trích bằng aceton, dựa vào khả năng hấp thụ 
ánh sáng của các loại sắc tố trong mẫu nghiên cứu ở 

các bước sóng 750 nm và 633 nm. Lấy 100 mL mẫu, 
lọc qua giấy lọc GF/C bằng máy hút chân không, 
nghiền nhuyễn giấy lọc trong 10 mL aceton 90%, 
sau đó ly tâm 4.000 vòng/phút trong 5 phút rồi trữ 
lạnh ở nhiệt độ 40C trong 3 giờ. Mẫu sau ly tâm được 
đo hàm lượng chlorophyll-a ở các bước sóng 750 
nm và 633 nm. Áp dụng công thức xác định hàm 
lượng chlorophyll-a theo phương pháp quang phổ 
ký (APHA, 1985) như sau: Chlorophyll-a 
(mg/m3)=26.73*[(663b-750b) - (665a-750a)] 
*V1/(V2*L); trong đó, 663b và 750b là kết quả hấp 
thụ trước khi thêm axít, 665a và 750ª là kết quả hấp 
thụ sau khi thêm axít, V1 là thể tích chiết suất (L), 
V2 là thể tích mẫu được lọc (m3), L là chiều rộng 
cuvette (cm). 
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Hàm lượng DO được đo trực tiếp bằng máy đo 
sáu chỉ tiêu Senser WMS22A, đo theo hai mức thủy 
triều (NL và NR tiêu biểu trong tháng), đo theo hai 
thời điểm trong ngày (6 giờ sáng và 5 giờ chiều), và 
đo tại hai tầng nước (tầng mặt và tầng nước sâu 2 
m). Thời điểm chọn đo DO căn cứ trên mức DO cực 
tiểu và cực đại trong ngày vào lúc sáng sớm trước 
khi mặt trời mọc và cuối ngày trước khi trời tối 
(Boyd, 1990). 

Số liệu thu thập được xử lý phân tích bằng 
phương pháp thống kê mô tả với phần mềm Excel, 
kiểm định ANOVA, phân tích tương quan bằng 
phần mềm SPSS 16.0. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Biến động sinh khối PSTV ở kênh NL-
TN theo không gian, thời gian và thủy triều 

Sinh khối trung bình của PSTV ở kênh NL-TN 
dao động từ 1,3 đến 8,9 gDW/m3 (Bảng 1), so với 
nguồn nước nghèo phú dưỡng ở miền Nam Việt 
Nam với sinh khối PSTV đạt 0,3 gDW/m3 (Shirota, 
1996), đã phản ánh tình trạng phú dưỡng cao của 
nguồn nước. Sinh khối PSTV có khuynh hướng tăng 

dần từ đầu sông Sài Gòn vô đến cuối kênh, với mức 
trung bình cả năm lần lượt đạt 4,68, 5,62 và 5,58 
gDW/m3 ở các PV I, PVII và PVIII (Bảng 1), phản 
ánh tình trạng phú dưỡng cao hơn ở đoạn cuối kênh. 
Tuy nhiên, vào thời điểm nước ròng, sinh khối 
PSTV ở PV I thỉnh thoảng cao hơn các PV II và III, 
phản ánh sự dịch chuyển tầng nước mặt trong quá 
trình thau rửa kênh diễn ra trung bình 1-2 lần/ngày 
được điều khiển bởi cửa ngăn triều ở đầu kênh nơi 
tiếp giáp với sông Sài Gòn. 

Sinh khối trung bình năm của PSTV ở chín trạm 
trên kênh NL-TN dao động từ 4,4 (gDW/m3) - 6,1 
(gDW/m3) (Bảng 2). Sinh khối trung bình năm của 
PSTV đạt mức cao nhất ở trạm 3.1 (6,1 gDW/m3) 
và thấp nhất ở trạm 1.2 (4,4 gDW/m3). Kết quả xử 
lý thống kê cho thấy sinh khối PSTV giữa các trạm 
khác biệt nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Điều 
này có thể lý giải do kênh NL-TN có độ chênh lệch 
giữa cao độ địa hình cuối kênh (Tân Bình) và đầu 
kênh (sông Sài Gòn) rất thấp, chỉ khoảng 1m, cộng 
với nhiều khúc uốn từ đoạn cầu Lê Văn Sỹ đến cầu 
Bông (Saigon weico, 2013), giúp định hình các phân 
vùng có sinh khối PSTV trung bình năm khác biệt. 

Bảng 1: Biến động sinh khối trung bình tháng của PSTV theo không gian, thời gian và thủy triều 

Mức 
nước 

Tháng 
Sinh khối PSTV (gDW/m3) theo trạm thu mẫu 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

NR 

1 5,6 5,0 5,1 4,8 5,0 4,9 5,4 5,1 5,3 
3 4,6 4,2 4,3 4,1 4,3 4,1 4,4 3,8 3,7 
5 6,0 5,3 5,2 4,7 4,7 3,9 3,4 3,3 3,5 
7 4,8 4,8 5,3 6,2 7,7 7,3 7,8 7,6 8,2 
9 1,3 1,5 1,9 3,6 5,7 4,7 4,1 3,2 2,7 

11 5,1 4,8 5,0 4,9 5,3 5,4 6,2 6,0 6,4 

NL 

1 3,1 3,3 3,8 4,2 5,2 5,4 6,2 5,1 4,6 
3 5,7 5,3 5,4 5,8 6,9 6,0 5,8 4,6 3,8 
5 8,3 7,3 7,1 7,4 8,7 6,7 5,5 4,3 3,5 
7 7,8 5,8 4,6 5,4 6,8 7,3 8,7 8,6 9,3 
9 1,8 1,7 1,7 3,1 4,9 5,9 7,4 4,9 2,9 

11 5,2 5,1 5,6 6,1 7,3 7,7 8,9 8,2 8,5 
PSTV cả năm 
(gDW/m3) 

4,68 5,62 5,58 

Bảng 2: Biến động sinh khối trung bình năm của PSTV (gDW/m3) theo không gian 

Nội dung 
Trạm thu mẫu 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3
Sinh khối trung bình  
năm PSTV (gDW/m3) 

4,9e±0,4 4,4g±0,2 4,6f±0,1 5,0e±0,3 6,0a±0,6 5,8b±0,7 6,1a±0,9 5,4c±0,5 5,2d±0,2

Các giá trị trong cùng một hàng có cùng chữ cái thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

Chi tiết sự biến động sinh khối trung bình tháng 
của PSTV theo không gian và thời gian (Bảng 3) cho 
thấy yếu tố thời gian chi phối sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê sinh khối PSTV tại các trạm thu mẫu 
(p<0,05). Sinh khối trung bình của PSTV theo thời 
gian dao động trong khoảng từ 3,5 gDW/m3 - 6,9 

gDW/m3 (Bảng 4). Sinh khối PSTV đạt cao nhất ở 
tháng 7 (6,9 gDW/m3), thấp nhất ở tháng 9 (3,5 
gDW/m3). Sinh khối PSTV khá ổn định ở các tháng 
mùa nắng (tháng 1, tháng 3 và tháng 5) nhưng biến 
động nhiều ở các tháng mùa mưa (tháng 7, tháng 9 
và tháng 11). Kết quả phân tích thống kê cho thấy 
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sinh khối PSTV giữa các tháng trong năm khác biệt 
nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Điều này đặt ra 
nhu cầu cần quan trắc sinh khối PSTV theo chu kỳ 

thời gian và theo các không gian đại diện trên kênh 
NL-TN.

Bảng 3: Biến động sinh khối trung bình tháng PSTV theo không gian và thời gian 

Tháng 
Sinh khối PSTV (gDW/m3) theo các trạm thu mẫu  

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 
4,4cd 

±1,2 
4,2d 

±0,8 
4,4cd 

±0,6 
4,5c 

±0,3 
5,1b 

±0,1 
5,2b 

±0,2 
5,8a 

±0,4 
5,1b 

±0,0 
5,0b 

±0,3 

3 
5,1b 

±0,5 
4,4cd 

±0,5 
4,9bc 

±0,5 
4,9b 

±0,8 
5,6a 

±1,3 
5,0b 

±0,9 
5,1b 

±0,7 
4,2de 

±0,4 
3,8e 

±0,0 

5 
7,1a 

±1,1 
6,3c 

±1,0 
6,1c 

±0,9 
6,1c 

±1,3 
6,7b 

±2,0 
5,3d 

±1,4 
4,4e 

±1,0 
3,8f 

±0,5 
3,5g 

±0,0 

7 
6,3e 

±1,5 
5,3g 

±0,5 
5,0h 

±0,3 
5,8f 

±0,4 
7,2d 

±0,4 
7,3d 

±0,0 
8,2b 

±0,4 
8,1c 

±0,5 
8,8a 

±0,5 

9 
1,6f 

±0,2 
1,6f 

±0,1 
1,8f 

±0,1 
3,4d 

±0,2 
5,3b 

±0,4 
5,3b 

±0,6 
5,7a 

±1,6 
4,1c 

±0,8 
2,8e 

±0,1 

11 
5,1ef 

±0,05 
4,9f 

±0,1 
5,3de 

±0,3 
5,5d 

±0,6 
6,3c 

±1,0 
6,5c 

±1,1 
7,5a 

±1,3 
7,1b 

±1,1 
7,5a 

±1,0 

Các giá trị trong cùng một hàng có cùng chữ cái thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

Bảng 4: Biến động sinh khối trung bình của PSTV theo thời gian 

Nội dung 
Tháng 

1 3 5 7 9 11 
Sinh khối TB năm PSTV 
(gDW/m3) 

4,8d±0,3 4,8d±0,6 5,5c±1,04 6,9a±0,2 3,5e±0,3 6,2b±0,7 

Các giá trị trong cùng một hàng có cùng chữ cái thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

Bảng 5: Biến động sinh khối trung bình của 
PSTV theo thời gian và thủy triều 

Tháng 
Sinh khối PSTV (gDW/m3) theo 

thủy triều  
Nước ròng Nước lớn 

1 5,1a±0,06 4,5b±0,04 
3 4,1b±0,02 5,4a±0,20 
5 4,4b±0,06 6,5a±0,05 
7 6,6b±0,02 7,1a±0,04 
9 3,2b±0,02 3,8a±0,10 

11 5,4b±0,02 6,9a±0,02 

Các giá trị trong cùng một hàng có cùng chữ cái thì khác 
biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 

Biến động sinh khối trung bình của PSTV theo 
thời gian và thủy triều (Bảng 5) cho thấy sinh khối 
PSTV đạt mức cao nhất ở tháng 7 cho cả hai mức 
NL (7,1 gDW/m3) và NR (6,6 gDW/m3), và sinh 
khối PSTV xuống thấp nhất vào tháng 9 ở cả hai 
mức NL (3,8 gDW/m3) và NR (3,2 gDW/m3) (Bảng 
5). Sinh khối PSTV có xu hướng cao hơn ở mức 
thủy triều nước lớn, điều này có thể giải thích là do 
nguồn PSTV được bổ sung từ sông Sài Gòn vào 

kênh. Kết quả phân tích thống kê cho thấy sinh khối 
trung bình năm ở hai mức NL và NR khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p<0,05). Điều này cho thấy các mức 
thủy triều NL và NR là các yếu tố ảnh hưởng có ý 
nghĩa lên các thông số và chỉ thị môi trường, là yếu 
tố cần quan tâm trong quản lý đàn cá. 

3.2 Biến động hàm lượng DO ở kênh NL-
TN theo không gian, thời gian và thủy triều 

Biến động của chỉ số DO đã diễn ra rất rõ nét 
theo các trạm khảo sát, theo các tầng nước và theo 
các mức nước triều. Nếu xét theo trung bình tháng, 
chỉ số DO lúc 6 giờ sáng khi nước lớn ở tầng mặt 
đều đạt trên 1 mg/L ngoại trừ tháng 5 là tháng bắt 
đầu vào mùa mưa với DO trung bình 0,8 mg/L, trong 
khi ở tầng 2 m nước thì chỉ số DO đạt dưới 1 mg/L 
cho cả ba tháng 5, 7 và 9 xuyên suốt mùa mưa. Tuy 
nhiên, khi nước ròng ở thời điểm 6 giờ sáng thì 
ngưỡng DO dưới 1 mg/L đã xảy ra khá phổ biến vào 
các tháng 5, 7, 9 ở tầng mặt và tháng 3, 5, 7, 9, 11 ở 
tầng 2 m nước (Bảng 6 và Bảng 7). Như vậy, có thể 
thấy điểm yếu cần phải chú trọng quản lý chỉ số DO 
chính là thời điểm sáng sớm, đặc biệt khi nước ròng 
và vào mùa mưa.
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Bảng 6: Biến động DO thời điểm 6 giờ sáng ở mức nước lớn trên kênh NL-TN 

TT Tháng 
Chỉ số DO (mg/L) ở các trạm thu mẫu TB 

tháng 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

NL 
6am 
tầng 
mặt 

1 1,3 1,6 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,0 1,8 
3 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,6 2,0 1,9 1,8 1,3 
5 0,9 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,8 0,8 
7 1,5 1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0 1,4 1,7 1,3 
9 1,2 1,1 0,9 1,1 1,3 1,3 1,2 1,5 1,4 1,2 

11 1,1 1,3 1,4 1,4 1,6 1,5 1,7 1,8 1,7 1,5 

NL 
6am 
tầng 
2m 

1 0,7 1,0 1,2 1,4 1,4 1,6 1,5 1,7 1,6 1,3 
3 0,6 0,8 0,8 1,1 1,0 1,3 1,5 1,4 1,3 1,1 
5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 
7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6 0,9 1,2 0,8 
9 0,9 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 1,0 0,9 0,8 

11 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,1 1,3 1,2 1,0 
TB năm 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,4 1,3  

Bảng 7: Biến động DO thời điểm 6 giờ sáng ở mức nước ròng trên kênh NL-TN 

TT Tháng 
Chỉ số DO (mg/L) ở các trạm thu mẫu TB 

tháng 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

NR 
6am 
tầng 
mặt 

1 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,5 1,3 1,4 1,5 1,4 
3 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,3 1,5 1,6 1,4 1,1 
5 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 
7 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,9 0,8 0,7 
9 0,8 0,7 0,5 0,7 0,6 0,9 0,8 1,1 1,0 0,8 

11 0,9 0,8 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 1,0 

NR 
6am 
tầng 
2m 

1 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 
3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,0 0,8 
5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 
7 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4 
9 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 

11 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 0,7 
TB năm 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,9  

Tuy nhiên, sau thời điểm 6 giờ sáng cũng chính 
là giai đoạn chỉ số DO tăng dần đều và đạt cực đại 
vào lúc 5 giờ chiều (Bảng 8 và 9). Chỉ số DO đạt 
cực đại ở các trạm phía cuối kênh và giảm dần ra 
phía cửa sông Sài Gòn, điều tưởng là nghịch lý này 

có thể lý giải bằng việc đối chứng thêm với các chỉ 
số nhu cầu ôxy sinh hóa và hóa học ở phía cửa sông 
Sài Gòn luôn cao hơn phía cuối kênh do việc thu 
gom các chất xả thải ven kênh và đổ thẳng ra phía 
cửa sông Sài Gòn. 

Bảng 8: Biến động DO thời điểm 5 giờ chiều ở mức nước lớn trên kênh NL-TN 

TT Tháng 
Chỉ số DO (mg/L) ở các trạm thu mẫu TB 

tháng 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 
NL 
5pm 
tầng 
mặt 

1 2,5 2,7 2,9 3,2 3,4 4,0 4,5 5,7 6,8 4,0 
3 1,7 1,9 2,1 3,4 4,6 4,1 3,6 4,2 4,7 3,4 
5 1,8 2,2 2,5 2,7 2,8 2,7 2,6 3,7 4,8 2,9 
7 1,6 1,8 1,9 2,2 2,5 2,4 2,2 2,5 2,6 2,2 
9 1,9 2,1 2,2 2,6 2,9 3,0 3,1 3,6 4,1 2,8 

11 2,3 2,4 2,6 2,9 3,2 3,7 4,1 4,8 5,4 3,5 
NL 
5pm 
tầng 
2m 

1 1,9 2,1 2,2 2,5 2,7 3,5 4,2 5,3 6,4 3,4 
3 1,4 1,6 1,8 3,0 4,1 3,8 3,4 3,8 4,2 3,0 
5 1,6 1,9 2,2 2,2 2,1 1,8 1,5 2,1 2,6 2,0 
7 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 1,8 1,7 1,9 2,0 1,7 
9 1,5 1,7 1,9 2,2 2,3 2,5 2,6 2,9 3,1 2,3 

11 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 3,2 3,8 4,5 5,2 3,0 
TB năm 1,8 2,0 2,2 2,5 2,9 3,0 3,1 3,7 4,3  
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Bảng 9: Biến động DO thời điểm 5 giờ chiều ở mức nước ròng trên kênh NL-TN 

TT Tháng 
Chỉ số DO (mg/L) ở các trạm thu mẫu TB 

tháng 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

NR 
5pm 
tầng 
mặt 

1 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,8 4,2 3,0 
3 1,5 1,7 1,8 2,8 3,7 3,5 3,3 3,6 3,9 2,9 
5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5 3,3 4,1 2,4 
7 1,5 1,6 1,7 2,0 2,2 2,1 1,8 2,0 1,9 1,9 
9 1,6 1,7 1,8 2,0 2,3 2,3 2,2 2,6 3,0 2,1 

11 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,7 2,7 3,2 3,6 2,6 

NR 
5pm 
tầng 
2m 

1 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,6 2,9 3,3 3,7 2,4 
3 1,2 1,4 1,5 2,4 3,2 3,1 3,0 3,1 3,2 2,4 
5 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,6 1,5 2,0 2,5 1,6 
7 1,1 1,2 1,3 1,5 1.,6 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 
9 1,4 1,5 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 2,1 

11 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 3,1 3,4 3,6 2,6 
TB năm 1,5 1,7 1,8 2,1 2,4 2,5 2,5 2,8 3,2  

Ngoài ra thời điểm đầu và giữa mùa mưa (tháng 
5-7) cũng là thời điểm có hàm lượng DO xuống thấp 
ngay cả vào lúc 5 giờ chiều khi mức DO đạt cực đại 
trong ngày cho thấy việc duy trì hàm lượng DO thấp 
và kéo dài cũng là điểm yếu cần được quan tâm quản 
lý cho hệ thống kênh NL-TN (Cowx, 2008). Hàm 
lượng DO trong nước lớn hơn 1 mg/L là lượng tối 
thiểu cần cho cá đủ sống trong quãng thời gian nhất 
định, trong đó hàm lượng DO từ 0,3-1 mg/L sẽ làm 
cá chết ngạt nếu kéo dài, và từ 0-0,3 mg/L có thể gây 
chết cá (Hutchinson, 1957, trich dẫn bởi Nguyễn 
Đình Trung, 2004). Tuy nhiên nếu lượng DO thấp 
kéo dài trong nhiều ngày cá cũng sẽ chết (Boyd, 
1995). Điều này cho thấy đàn cá trên kênh NL-TN 
đã phần nào thích nghi với hàm lượng DO thấp trong 
những khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên đàn cá 
trên kênh có thể gặp nguy hiểm khi có thêm các yếu 
tố cộng hưởng như chất lượng nước bị xáo trộn vào 
đầu mùa mưa, thời điểm nước ròng hay sáng sớm. 

3.3 Tương quan giữa sinh khối PSTV và 
DO theo không gian và thời gian 

So sánh các Bảng 6, 7, 8 và 9, thời điểm và mức 
thủy triều có hàm lượng DO xuống thấp nhất được 
ghi nhận vào lúc 6 giờ sáng khi nước ròng. Và hàm 
lượng DO này được so sánh biến động với sinh khối 
trung bình năm của PSTV theo các trạm quan trắc 
(Bảng 10) và theo thời gian (Bảng 11). Kết quả cho 
thấy không có mối tương quan giữa biến động sinh 
khối PSTV và hàm lượng DO theo không gian 
(P=0,08>0,05, r = 0,61), khi các trạm cuối nguồn 
có sinh khối PSTV cao nhất đã không bị suy giảm 
hàm lượng DO xuống thấp nhất vào thời điểm sáng 
sớm. Điều này được lý giải là do hoạt động điều tiết 
thau rửa kênh của công ngăn triều có nhiệm vụ đẩy 
nước trong kênh ra sông Sài Gòn khi nước ròng, góp 
phần làm giảm sự cộng hưởng bất lợi của hai tác 
nhân tảo và DO lên đàn cá trong kênh, đồng thời tần 
suất quan trắc sinh khối PSTV không đủ đại diện để 
phản ánh mối tương quan của chỉ số này với DO.

Bảng 10: Biến động trung bình năm giữa sinh khối PSTV và DO theo không gian 

Nội dung 
Trạm 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 
Sinh khối trung bình  
năm PSTV (gDW/m3) 

4,9 4,4 4,6 5,0 6,0 5,8 6,1 5,4 5,2 

DO (NR, 6 giờ sáng) 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0 0,9 

Bảng 11: Biến dộng trung bình tháng giữa sinh khối PSTV và DO theo thời gian 

Nội dung 
Tháng 

1 3 5 7 9 11 
Sinh khối TB PSTV (gDW/m3) 4,8 4,8 5,5 6,9 3,5 6,2 
DO (NR, 6 giờ sáng) 1,4 1,1 0,6 0,7 0,8 1,0 

Kết quả Bảng 11 cũng cho thấy không có mối 
tương quan giữa sinh khối PSTV và DO theo thời 
gian (P=0,29>0,05, r = 0,39). Điều này đặt ra nhu 
cầu cần quan trắc liên tục hàm lượng DO nói riêng 
và một số thông số chất lượng nước liên quan trực 

tiếp đến sức khỏe đàn cá như pH, ammonia, 
nitrite,… để quản lý đàn cá, thay vì có thể dựa vào 
các thông số sinh học có tính ổn định hơn như sinh 
khối của PSTV nhưng với tần suất quan trắc thấp. 
Theo Redding và Midlen (1990), việc chủ động 
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cung cấp DO cho thủy vực cũng là giải pháp quản 
lý đàn cá hiệu quả, thông qua việc tăng cường các 
biện pháp sục khí hoặc phun nước nghệ thuật, đặc 
biệt là vào các thời điểm có mức DO xuống thấp vào 
sáng sớm, thời điểm nước ròng và các tháng đầu 
mùa mưa. Bên cạnh đó, việc quan trắc trực tiếp hoạt 
động của đàn cá vào các thời điểm có nguy cơ thiếu 
hụt DO cũng là một giải pháp để cấp cứu kịp thời 
đàn cá và giảm tỉ lệ chết lan rộng ảnh hưởng đến mỹ 
quan đô thị. Một cơ cấu thành phần loài cá có khả 
năng chịu đựng được điều kiện môi trường của thủy 
vực cũng là một giải pháp quản lý (Welcomme, 
1985), mà cụ thể ở kênh NL-TN là sự giới hạn của 
hàm lượng DO trong thủy vực. 

4 KẾT LUẬN 

Xét trên khía cạnh không gian, mức sinh khối 
PSTV đạt cao nhất có thể gây thiếu hụt DO cho đàn 
cá xảy ra ở đoạn cuối kênh (5,2-6,1 gDW/m3), và 
sinh khối PSTV thấp nhất ở đoạn đầu kênh (4,4-4,9 
gDW/m3), tuy nhiên không có mối tương quan giữa 
sinh khối PSTV cao và DO xuống thấp vào sáng 
sớm theo không gian. Xét trên khía cạnh thời gian, 
sinh khối PSTV đạt cao nhất vào tháng 7 (6,9 
gDW/m3) và thấp nhất vào tháng 9 (3,5 gDW/m3), 
tuy nhiên không có mối tương quan giữa sinh khối 
PSTV và DO theo thời gian. Như vậy việc quan trắc 
sinh khối PSTV với tần suất 2 tháng/lần là chưa có 
hiệu quả trong dự báo tương quan biến động của chỉ 
số này với sự thiếu hụt DO nhằm mục đích quản lý 
đàn cá. 

Xét theo biến động thủy triều, sinh khối PSTV 
có xu hướng cao hơn ở mức NL, và sinh khối trung 
bình năm của PSTV ở hai mức NL và NR khác biệt 
có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy các mức thủy 
triều NL và NR là các yếu tố ảnh hưởng có ý nghĩa 
lên các thông số và chỉ thị môi trường và là yếu tố 
cần quan tâm trong quản lý đàn cá. 

Xét riêng khía cạnh DO cho thấy mức DO xuống 
thấp nhất vào thời điểm sáng sớm của tháng 5 khi 
nước ròng, trùng hợp với hiện tượng cá chết nhiều 
trên kênh vào đầu mùa mưa, đặt ra yêu cầu cần quan 
trắc và quản lý DO thường xuyên vào các thời điểm 
dễ xảy ra nguy cơ thiếu hụt DO. 

Cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp quản lý để 
hạn chế yếu tố cộng hưởng bất lợi xảy ra cùng lúc 
và đe dọa đàn cá, và tăng tần suất quan trắc sinh khối 
PSTV nếu muốn nghiên cứu chi số này làm chỉ thị 
sinh học trong quản lý đàn cá. 
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