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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm khảo sát về trạng thái phú dưỡng và mối tương quan giữa quần xã tảo lục với các thông số 

môi trường ở hồ Trị An. Mẫu được thu tại 6 vị trí từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017. Trạng thái phú dưỡng 

được đánh giá thông qua chỉ số TSI (Trophic State Index). Mối tương quan giữa các chỉ số với thông số môi trường 

được xác định bằng phân tích tương quan chính tắc CCA (Canonical Correspondence Analysis). Kết quả cho thấy 

khu hệ tảo lục ở hồ Trị An khá phong phú với 98 loài thuộc 4 lớp, 6 bộ, 16 họ, 31 chi, trong đó hai chi Staurastrum và 

Scenedesmus chiếm ưu thế về số loài. Chỉ số phú dưỡng TSI chỉ ra hồ Trị An đang trong trạng thái bị phú dưỡng 

cao. Kết quả phân tích CCA cho thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa cấu trúc quần xã tảo lục với các thông số môi 

trường và sự chi phối của các yếu tố dinh dưỡng (NO3
-
, PO4

3-
, TP, TN), độ đục và DO của nước đối với cấu trúc 

quần xã tảo lục ở hồ Trị An. Chỉ số TSI đã phản ánh tốt cho môi trường giàu dinh dưỡng vì thế có tiềm năng trong 

việc theo dõi, đánh giá chất lượng môi trường nước trong tương lai.  

Từ khóa: Chỉ số phú dưỡng TSI, phân tích tương quan chính tắc CCA, hồ Trị An, tảo lục, trạng thái dinh dưỡng.  

Assessing Eutrophic Status and Environmental Factor  
Regulating Green Algae Community in Tri An Reservoir 

ABSTRACT 

This study aimed to describe the eutrophication status and investigate the main environmental variables driving 

on the structure of the green algae communities in Tri An reservoir. Samples were monthly collected at 6 stations 

from March 2016 to February 2017. Eutrophication status was assessed by using the Trophic State Index (TSI). The 

correlation between green algae communities and environmental parameters was determined by Canonical 

Correspondence Analysis (CCA). A total of 98 species classified into 31 genera, 16 families, 6 orders, 4 phyla were 

recorded with a clear dominance of Staurastrum and Scenedesmus. Results of TSI index indicated that water quality 

in Tri An reservoir was classified as eutrophic to hypertrophic states. The CCA analysis showed that the green algae 

community was influenced by multivariate factors such as NO3
-
, PO4

3-
, total P, total N, DO and turbidity. The  

TSI index reflected well for eutrophic condition and could be used as a potential application for bio-monitoring of 

surface water.  

Keywords: Canonical correspondence analysis (CCA), green algae, Tri An reservoir, the trophic state index 

(TSI), trophic status.      

   

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Hồ Trð An là một hồ nþớc nhân täo nìm trên 

sông Đồng Nai, thuộc huyện Vïnh Cửu, tînh 

Đồng Nai. Nhên nguồn nþớc tÿ sông Đồng Nai và 

sông La Ngà, hồ Trð An có chức nëng chính là 

cung cçp nþớc cho nhà máy phát điện kiểm soát 

lü lýt, cung cçp nþớc cho sinh hoät và công 

nghiệp, thûy sân và khai thác. Tuy nhiên, ngày 

nay  việc nuôi cá lồng bè cùng với nþớc thâi tÿ 

nhà máy và các hoät động sinh hoät cûa ngþời 

dån đã dén đến sự giàu dinh dþỡng trong dòng 
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chây vào hồ gây ra hiện tþợng phú dþỡng (Dao & 

cs., 2010). Môi trþờng nþớc bð phú dþỡng täo điều 

kiện thuên lợi cho nhiều nhóm tâo (tâo lýc) phát 

triển mänh gây mçt cân bìng sinh thái.  

Tâo lýc (Chlorophyta) là nhóm vi tâo quang 

tự dþỡng và ở các thuỷ vực nþớc ngọt tâo lýc 

chiếm þu thế câ về thành phæn loài cüng nhþ về 

số lþợng cá thể. Với đặc điểm cò độ phong phú 

cao, vñng đời ngín, tî lệ sinh sân cao nên những 

biến đổi trong cçu trúc quæn xã cûa chúng sẽ 

phân ánh đþợc tính chçt và những biến đổi 

trong môi trþờng mà chúng sinh sống. Do đò, sử 

dýng tâo lýc để đánh giá tình träng môi trþờng 

nþớc là cæn thiết (thông qua các chî số sinh học), 

nhçt là hiện tþợng phú dþỡng ở các hồ nþớc 

ngọt. Việc đánh giá träng thái dinh dþỡng cûa 

hồ đã đþợc thực hiện tÿ lâu dựa trên các chî số 

hóa lý và sự kết hợp giữa chî số hóa lý với chî số 

sinh học cüng đã đþợc ứng dýng. Nghiên cứu 

cûa Devi Prasad & Siddaraju (2012) đã sử dýng 

chî số CTSI (Carlon’s trophic state index) để 

đánh giá tình träng dinh dþỡng và chçt lþợng 

nþớc ở hai hồ Arakere và Thaggahalli (Ấn Độ). 

Zebaparveen & cs. (2013) cüng đã sử dýng chî 

số TSI (Trophic state index) để tiến hành đánh 

giá và quân lý chçt lþợng nþớc sau khi câi täo ở 

hồ Sharanabasaveshwara (Ấn Độ). Ngoài ra, 

những biến động cûa các yếu tố lý hóa sẽ tác 

động đến đa däng sinh thái ở các thûy vực. Tác 

động cûa các yếu tố lý hóa lên thûy sinh vêt 

đþợc thể hiện qua cçu trúc thành phæn loài và 

mêt độ cûa chúng (Henglun & cs., 2014). Gæn 

đåy, công trình nghiên cứu về tþơng quan giữa 

các thông số môi trþờng với khu hệ thực vêt phù 

du nhþ nghiên cứu cûa Tinh & cs. (2015) ở hồ 

Tuyền Låm (Đà Lät) đã sử dýng phþơng pháp 

phån tích tþơng quan chính tíc CCA, cho thçy 

các yếu tố nhþ vector cþờng độ ánh sáng và 

nồng độ chçt dinh dþỡng ânh hþởng đến cçu 

trúc thành phæn loài thực vêt phù du.  

Nghiên cứu này đã sử dýng các phþơng 

pháp đánh giá mức độ dinh dþỡng và sự chi phối 

cûa các thông số môi trþờng với cçu trúc quæn 

xã tâo lýc  nhìm cò cái nhìn đæy đû hơn về hiện 

tþợng phú dþỡng cûa hồ Trð An để cò thêm cơ sở 

đề xuçt các biện pháp quân lý và kiểm soát phú 

dþỡng một cách hiệu quâ.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vị trí và thời gian lấy mẫu 

Méu đþợc thu täi 6 vð trí ký hiệu TA1-TA6 

ở hồ Trð An (Hình 1). Điểm TA1 đäi diện cho 

khu vực hồ phý, điểm TA2, TA3 và TA4 đäi diện 

cho khu vực hồ chính. Điểm TA5 đäi diện cho 

khu vực La Ngà nơi cò sông La Ngà chây vào hồ 

và khu vực có nhiều bè cá, điểm TA6 đäi diện 

cho khu vực nuôi các bè têp trung ở Mã Đà.   

Thời gian thu méu đþợc thực hiện  tÿ tháng 

3 nëm 2016 đến tháng 2 nëm 2017 với tæn suçt 

1 læn/tháng. 

 

Hình 1. Bân đồ hồ Trị An và các điểm lấy mẫu 
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2.2. Thu mẫu ngoài thực địa 

2.2.1. Thu mẫu hóa lý 

Các chî số hòa lý nhþ: pH, DO, nhiệt độ, 

Secchi disk ngoài thực đða bìng các máy đo 

chuyên dýng WTW 3320 và máy đo cæm tay 

Sension 156. Méu nþớc để phân tích các chî số 

TN, TP, NO3
-, PO4

3- trong phòng thí nghiệm 

đþợc thu trong can 2 L và đþợc giữ ngay trong 

thùng đá ở 4℃, bâo quân méu ở nhiệt độ này 

cho đến khi phân tích méu.  

2.2.2. Thu mẫu tâo lục 

Méu đðnh tính đþợc thu bìng lþới phiêu 

sinh hình nòn cò kích thþớc mít lþới là 20 ìm 

bìng cách kéo lþới trên bề mặt nþớc, sau đò cho 

vào lọ 150 mL và cố đðnh bìng dung dðch 

formaldehyde 4% täi hiện trþờng. Méu đðnh 

lþợng đþợc thu trong can nhựa 2 L và cố đðnh 

méu bìng formaldehyde 4% täi hiện trþờng.  

2.3. Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm 

Các thông số TN, TP, NO3
-, PO4

3-, đþợc 

phån tích theo phþơng pháp chuèn cûa APHA 

(2005). Chlorophyll-a trong méu đþợc tách chiết 

bìng aceton 90% ở nhiệt độ phòng trong tối 

khoâng 24 h, sau đò méu đþợc ly tâm ở 4.000 

rpm, 15 phút. Phæn dðch nổi đþợc thu hồi để 

phân tích chlorophyll-a. Chlorophyll-a đþợc đo 

bìng phþơng pháp đo quang phổ (UV-VIS, 

Harch, 500) ở bþớc sóng 630-750 nm.   

Các loài tâo lýc đþợc đðnh danh bìng 

phþơng pháp so sánh hình thái để phân loä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

i, xác đðnh thành phæn loài sử dýng kính hiển vi 

quang học Olympus BX51 ở độ phòng đäi x 100-

400 và đþợc đðnh danh dựa trên các tài liệu 

phân loäi học đã công bố nhþ nghiên cứu cûa 

Shirota (1968), Dþơng Đức Tiến & Võ Hành 

(1997), Nguyễn Vën Tuyên (2003). Hệ thống 

phân loäi tâo đþợc síp xếp theo hệ thống phân 

loäi cûa AlgaeBase (Guiry & Guiry, 2014). Méu 

đðnh lþợng đþợc để líng 48 h trong phòng thí 

nghiệm sau đò méu đþợc làm đông đặc còn läi 

10-15 mL. Mêt độ tế bào trong 1-5 mL méu đþợc 

xác đðnh bìng buồng đếm Sedgewick Rafter. Ít 

nhçt 500 tế bào tâo lýc đþợc đếm cho mỗi méu. 

Sinh khối tế bào tâo lýc đþợc tính dựa theo 

nghiên cứu cûa Sun & Liu (2003), bìng cách mô 

phóng hình học hình däng tế bào sau đò đþợc 

quy đổi thành khối lþợng tþơi theo tî lệ  

1 mg/mm3. Mêt độ tâo lýc đþợc xác đðnh theo 

công thức: 

   1
Vn

N 1.000
v V

  

Trong đò: N là số lþợng tế bào trong 1 lít  

(tế bào/L) 

n là số tế bào đếm đþợc 

v là thể tích đếm (mL) 

V1 là thể tích cô đặc sau khi thu méu (mL) 

V là thể tích méu đem xử lý (1L) 

2.4. Xử lý số liệu 

Trong nghiên cứu này đã sử dýng các 

phþơng pháp đánh giá tÿ mức độ dinh dþỡng 

thông qua so sánh với nồng độ TN, TP, 

Chlorophyll-a (Håkanson & cs., 2007) đến xem 

xét träng thái dinh dþỡng cûa hồ qua Chî số 

phú dþỡng TSI (Trophic State Index) (Carlson, 

1977), chî ra chçt dinh dþỡng hän chế với sự 

phát triển cûa tâo (WHO, 2002).  

Phþơng pháp đánh giá mức độ dinh dþỡng 

thông qua so sánh với nồng độ TN, TP, 

Chlorophyll-a theo Håkanson & cs. (2007) trong 

hệ thống nþớc ngọt theo bâng 1. 

 Bâng 1. Phân loại các mức độ phú dưỡng cûa nước hồ theo Håkanson & cs. (2007) 

Mức độ dinh dưỡng Tổng N (mg/L) Tổng P (mg/L) Chlorophyll-a (g/L) 

Nghèo dinh dưỡng <0,06 <0,008 <2 

Dinh dưỡng trung bình 0,06-0,08 0,008-0,025 2-6 

Phú dưỡng 0,18-0,43 0,025-0,06 6-20 

Siêu phú dưỡng >0,43 >0,06 >20 
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 Bâng 2. Trạng thái dinh dưỡng  

và phân loại nước theo chỉ số TSI (Carlson, 1977) 

TSI  Trạng thái dinh dưỡng 

<30  Rất nghèo dinh dưỡng 

30-40  Nghèo dinh dưỡng 

40-50  Dinh dưỡng trung bình 

50-70  Giàu dinh dưỡng 

70->80  Rất giàu dinh dưỡng 

 

Chî số phú dþỡng TSI là chî số đánh giá 

träng thái phú dþỡng cûa nþớc dựa vào 3 yếu tố 

tổng Photpho (TP), Secchi (SD) và Chlorophyll-a 

(Chl-a) theo Carlson (1977) sau đò dựa theo 

bâng 2 để đánh giá träng thái dinh dþỡng.  

Công thức: 

TSI - TP =14,42  lnTP (µg/L ) + 4,15 

TSI - Chl-a = 30,6 + 9,81lnChl – a (µg/L) 

TSI - SD = 60-14,41  lnSecchi (m) 

TSI TP TSI C TSI SD
TSI

3

    


 

Cçu trúc thành phæn loài, mêt độ, sinh khối 

tế bào và các chî số sinh học cûa quæn xã vi tâo 

lýc đþợc nhêp bìng phæn mềm Microsoft Excel 

2010. Phþơng pháp phån tích phþơng sai một 

nhân tố ANOVA (one-way analysis of variance) 

đþợc sử dýng để thể hiện sự khác biệt giữa các 

điểm và giữa các đợt khâo sát. Phþơng pháp 

phån tích tþơng quan đa biến CCA (Canonical 

Correspondence Analysis) đþợc sử dýng để phân 

tích mối liên hệ giữa các thông số sinh học và 

các chî tiêu hoá lý bìng phæn mềm PAST V3.11 

(Hammer & Harper, 2001). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Tính chất hóa lý ở hồ Trị An 

Qua kết quâ phån tích phþơng sai một 

chiều ANOVA giá trð cûa các thông số pH, nhiệt 

độ, TN trong nþớc mặt hồ Trð An (Bâng 3) 

không thçy có sự khác biệt ý nghïa. Kết quâ 

phân tích các chî tiêu DO, độ trong, NO3
-, PO4

3-, 

TP và Chlorophyll-a khác biệt cò ý nghïa  

(P <0,05). Nhìn chung độ pH cò đặc điểm tÿ 

trung tính đến kiềm nhẹ. Giá trð pH täi 6 vð trí 

khâo sát ở hồ Trð An giữa mùa mþa và mùa khô 

không có sự khác biệt rõ rệt, tçt câ các điểm cûa 

hai mùa đều nìm trong giới hän cho phép chçt 

lþợng nþớc mặt loäi A (tÿ 6 đến 8,5) theo QCVN 

08-MT:2015/BTNMT. Nhiệt độ đo đþợc ở hồ Trð 

An tþơng đối ổn đðnh, không có sự dao động lớn 

giữa các điểm thu méu và giữa 2 đợt khâo sát. 

TN đo đþợc täi các điểm khâo sát ở hồ Trð An 

vào hai mùa không có sự khác biệt rõ rệt,  đo 

đþợc tÿ 2,47-5,09 mg/L, cao nhçt täi điểm TA3 

và thçp nhçt täi điểm TA6. Giá trð DO trung 

bình mùa khô cao hơn mùa mþa. Ngoài ra, giá 

trð DO täi các điểm TA5 và TA6 luôn thçp hơn 

so với các điểm khác ở câ 2 mùa. Đồng thời đåy 

là những điểm têp trung nuôi cá lồng bè do đò 

có thể ânh hþởng đến việc nuôi cûa ngþời dân ở 

khu vực này. Theo quy chuèn kỹ thuêt quốc gia 

về chçt lþợng nþớc mặt - QCVN 08-MT: 

2015/BTNMT, tçt câ các điểm đều nìm trong 

chçt lþợng nþớc loäi A ngoäi trÿ điểm TA5 vào 

mùa mþa là cò giá trð DO nìm trong giới hän 

B1. Độ trong cûa nþớc cüng phæn nào phân ánh 

chçt lþợng môi trþờng nþớc. Ở đåy, độ trong 

đþợc đánh giá thông qua chî số Secchi disk, giá 

trð cûa secchi disk mùa khô cao hơn mùa mþa 

(ANOVA, P = 0,003). Đặc biệt điểm TA5 là điểm 

có nhiều bè cá, độ trong ở câ hai mùa đều thçp 

hơn nhiều so với các điểm còn läi. Qua đò cho 

thçy nþớc thâi sinh hoät đã gòp phæn đáng kể 

làm giâm độ trong cûa nþớc. Giá trð NO3
- có sự 

khác biệt rõ rệt giữa mùa mþa và mùa khô 

(ANOVA, P <0,05). Điểm TA5 có giá trð cao nhçt 

ở câ hai mùa. Tçt câ các điểm đều đþợc xếp vào 

loäi A theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Kết 

quâ giá trð PO4
3-  vào hai mùa có sự khác biệt 

(ANOVA, P <0,05). Giá trð PO4
3- mùa khô cao 

nhçt täi điểm TA5 và thçp nhçt täi điểm TA3 
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và tþơng đối ổn đðnh giữa các điểm. Mùa mþa, 

điểm TA5 có giá trð PO4
3- cao hơn các điểm còn 

läi. Ngoài ra, tçt câ các giá trð khâo sát đều đþợc 

xếp vào loäi A theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Chî tiêu TP đo đþợc täi đåy cho thçy mùa mþa 

lþợng TP cao hơn mùa khô, nếu mùa mþa dao 

động tÿ 0,18-0,38 mg/L thì mùa khô chî tÿ 0,15-

0,21 mg/L (ANOVA, P = 0,03). Ngoài ra, so sánh 

với số liệu chçt dinh dþỡng (TN, TP) quan tríc 

đþợc ở hồ Dæu Tiếng (Tô Nguyệt Nga, 2007) 

cüng cò quy luêt mùa mþa cao hơn mùa khô. 

Nguyên nhân có thể do mùa mþa nþớc tÿ 

thþợng nguồn đổ về cuốn theo các hợp chçt hữu 

cơ cùng với nþớc thâi tÿ các hoät động sinh hoät 

và việc nuôi cá lồng bè cûa những ngþời dân 

sinh sống quanh hồ làm cho nồng độ các chçt 

tëng cao.  

Bên cänh đò, nồng độ Chlorophyll-a đo đþợc 

ở hồ Trð An vào hai mùa có sự chênh lệch khá 

lớn täi các điểm: TA2, TA3, TA4, TA5, TA6 

(ANOVA, P = 0,03). Mùa khô nồng độ 

chlorophyll-a cao nhçt täi điểm TA2 (146,24 

µ/L) và giâm dæn đến điểm TA6 (35,16 µg/L). 

Mùa mþa điểm TA3 (602,78 µg/L) có nồng độ 

chlorophyll-a cao nhçt và thçp nhçt vén là điểm 

TA5 (12,84 µg/L). Điều này cho thçy täi điểm 

TA5 mêt độ tâo lýc täi đåy rçt thçp. Sự khác 

biệt điểm TA1 ở hai mùa không cò ý nghïa. 

3.2. Cấu trúc thành phần loài tâo lục ở hồ 

Trị An 

Kết quâ phân tích thành phæn loài tâo lýc ở 

hồ Trð An täi 6 vð trí khâo sát đã phát hiện đþợc 

98 loài thuộc 4 lớp, 6 bộ, 16 họ, 32 chi. Trong số 

32 chi phát hiện đþợc ở hồ Trð An, hai chi 

Scenedesmus và Staurastrum chiếm þu thế về số 

lþợng loài, chi Scenedesmus phát hiện đþợc 12 

loài (11,9%) và chi Staurastrum có 21 loài 

(21,4%). Số loài giữa hai mùa không có sự khác 

biệt lớn. Trong đò, mùa khô phát hiện đþợc 93 

loài thuộc 3 lớp, 5 bộ, 15 họ, 31 chi. Mùa mþa 

phát hiện đþợc 93 loài thuộc 4 lớp, 6 bộ, 16 họ, 30 

chi (Hình 2). Những loài thuộc chi Scenedesmus, 

Staurastrum chiếm þu thế trong mùa mþa, trong 

khi đò mùa khô các loài däng têp đoàn thuộc các 

chi nhþ Dictyosphaerium, Oocysti, Sphaerocysti 

xuçt hiện với tæn xuçt nhiều hơn các chi cñn läi. 

So với các nghiên cứu cûa một số thûy vực khác 

trong nþớc, thành phæn loài tâo lýc ở hồ Trð An 

cao hơn hồ Xuån Dþơng (Nghệ An) với 53 loài 

thuộc 16 chi, 8 họ, 2 bộ, 2 lớp (Nguyễn Thð Xuân, 

2013), trong đò các loài þu thế thuộc chi 

Staurastrum (10 loài, chiếm 18,9%). Điều này 

cho thçy quæn xã tâo lýc phát hiện đþợc ở hồ Trð 

An tþơng đối đa däng về số loài và thành phæn 

loài hơn so với hồ Xuån Dþơng. 

3.3. Mật độ và sinh khối tâo lục ở hồ Trị An 

Mùa khô mêt độ tâo lýc dao động tÿ 3×105-

17×105 tế bào/L nhþng mêt độ tâo lýc läi tëng 

cao dao động tÿ 17×105-13×106 tế bào/L trong 

mùa mþa (Hình 3). Mêt độ thçp nhçt täi TA5 và 

cao nhçt täi TA1 ở câ hai mùa. Điểm TA5 nìm ở 

đæu nguồn, nơi cò dñng chây mänh, tâo lýc sẽ bð 

cuốn trôi theo dòng chây, điểm TA1 là nơi hä 

nguồn, diện tích và độ sâu khu vực này nhó nên 

lþợng tâo lýc tÿ các khu vực thþợng nguồn sẽ 

têp trung vào đåy. Các loài nhþ Cosmarium 

contractum, Pediastrum duplex, Staurastrum cf 

clevei, Sphaerocystis schroeteri chiếm þu thế 

góp phæn làm gia tëng mêt độ tế bào tâo lýc. 

Các nhóm tâo này là nguồn protein cûa thûy 

vực, chúng þa môi trþờng nþớc tïnh và giàu 

dinh dþỡng (Tô Nguyệt Nga, 2007). 

Sinh khối tâo lýc ở hồ Trð An vào mùa khô 

thay đổi tÿ 5,06 mg/L täi điểm TA2 đến 12,07 

mg/L täi điểm TA1 và mùa mþa dao động tÿ 

52,61 đến 130,78 mg/L. Ở mùa này sinh khối 

cao nhçt täi điểm TA6 và thçp nhçt täi điểm 

TA5 (Hình 3). Thông thþờng mêt độ sẽ tî lệ 

thuên với sinh khối  nhþng täi một số điểm 

khâo sát ở câ hai mùa đều có sự ngþợc läi. Mùa 

mþa, täi các điểm TA4 và TA6 sinh khối läi cao 

hơn so với TA1 có thể do khối lþợng cûa loài þu 

thế quyết đðnh, điểm TA1 loài þu thế là 

Staurastrum cf clevei cò kích thþớc nhó hơn so 

với các loài þu thế ở điểm TA4 và TA6 là 

Cosmarium contractum, Pediastrum duplex. 

Tþơng tự nhþ thế, mùa khô điểm TA5 có mêt độ 

thçp nhþng sinh khối läi cao hơn so với các điểm 

TA2, TA3 và TA6. Loài þu thế ở điểm TA5 là 

Sphaerocystis schroeteri nhþng läi xuçt hiện 

cûa các loài cò kích thþớc lớn nhþ Eudorina 

elegans, Pandorina morum, Volvox aureus, do 

đò làm tëng sinh khối täi điểm này. 
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  Bâng 3. Các thông số chất lượng nước ở hồ Trị An 

Thông số  
môi trường 

Số mẫu Số trung vị Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Trung bình ± SD 

Mùa 
mưa 

Mùa 
khô 

Mùa 
mưa 

Mùa 
khô 

Mùa 
mưa 

Mùa 
khô 

Mùa 
mưa 

Mùa 
khô 

Mùa mưa Mùa khô 

pH 6 6 7,31 7,80 6,76 7,28 7,81 8,07 7,29 ± 0,40 7,70 ± 0,30 

DO (mg/L) 6 6 6,54 5,48 5,28 4,50 7,03 5,87 6,27 ± 0,67 5,37 ± 0,47 

Nhiệt độ (C) 6 6 29,56 30,11 29,38 29,39 30,12 31,04 29,65 ± 0,26 30,17 ± 0,54 

Độ trong (cm) 6 6 152,82 60,71 60,98 20,28 164,90 76,83 139,01 ± 35,96 53,93 ± 19,14 

NO3
-
 (mg/L) 6 6 0,36 0,49 0,25 0,40 0,44 0,75 0,35 ± 0,08 0,51 ± 0,11 

PO4
3- 

(mg/L) 6 6 0,07 0,09 0,06 0,08 0,08 0,12 0,07 ± 0,01 0,09 ± 0,01 

TN (mg/L) 6 6 4,13 4,36 2,52 2,47 5,04 5,09 4,07 ± 0,85 4,05 ± 0,87 

TP (mg/L) 6 6 0,17 0,26 0,15 0,18 0,21 0,38 0,18 ± 0,02 0,26 ± 0,08 

Chlorophyll-a (µg/L) 6 6 112,03 222,78 35,16 12,84 783,51 602,78 204,58 ± 263,00 272,19 ± 206,04 

 

Hình 2. Cấu trúc quần xã tâo lục ở hồ Trị An 

  

Hình 3. Mật độ và sinh khối tâo lục ở hồ Trị An 

3.4. Đánh giá hiện tượng phú dưỡng trong 

hồ Trị An 

3.4.1. Yếu tố giới hạn sự phú dưỡng 

     Nguyên nhân chính gây ra sự phú dþỡng 

là do hàm lþợng các chçt dinh dþỡng (chû yếu là 

nitơ và phốt pho) trong nþớc cao. Tùy thuộc vào 

nguồn nþớc mà N và/hoặc P là yếu tố quyết đðnh 

sự phú dþỡng hay cñn đþợc gọi là “yếu tố giới 

hän” (YTGH) sự phú dþỡng. Theo WHO (2002), 

YTGH sự phú dþỡng cûa một nguồn nþớc (nþớc 

ngọt, nþớc vùng cửa sông và nþớc biển ven bờ) 
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đþợc xác đðnh dựa vào tî số tổng nitơ/tổng phốt 

pho (TN/TP) trong nguồn nþớc đò. Phốt pho là 

chçt dinh dþỡng giới hän khi tỷ lệ TN/TP ≥6, 

trong khi nitơ là giới hän dinh dþỡng khi tỷ lệ 

này là ≤4,5. Với tỷ lệ TN/TP tÿ 4,5 đến 6 nghïa 

là một trong hai nguyên tố hoặc phốt pho hoặc 

nitơ cò thể là chçt dinh dþỡng giới hän hoặc câ 

hai (WHO, 2002).  

Tî số TN/TP trong nþớc ở hồ Trð An dao động 

trong tÿ 14,82 đến 30,44 trong mùa khô và tÿ 

12,08 đến 22,65 trong mùa mþa (Hình 4). Giá trð 

TN/TP cao nhçt täi điểm TA1 (30,44) vào mùa 

khô và thçp nhçt täi điểm TA4 (12,08) vào mùa 

mþa. Tỷ lệ TN/TP luôn ≥6 ở câ hai mùa khâo sát. 

Điều đò chứng tó phốt pho là chçt dinh dþỡng 

giới hän sự phát triển cûa tâo. Khâo sát đánh giá 

phú dþỡng ở các hồ nông täi Nhêt Bân cûa Tä 

Đëng Thuæn & cs. (2017) cüng chî ra rìng phốt 

pho là chçt dinh dþỡng giới hän với giá trð TN/TP 

cao nhçt là 27,7 và thçp nhçt là 15,7. 

3.4.2. Tính toán phú dưỡng nước hồ theo 

hàm lượng tổng P, tổng N và Chlorophyll-a 

Theo bêc phân loäi mức độ phú dþỡng cûa 

nþớc cûa Håkanson & cs. (2007), với kết quâ 

phân tích TN (2,47-5,09 mg/L), TP (0,148-0,378 

mg/L) và hàm lþợng chlorophyll-a (12,84-783,51 

µg/L), nþớc ở hồ Trð An xếp vào loäi phú dþỡng 

đến siêu phú dþỡng.  

3.4.3.  Chỉ số phú dưỡng Carlson (TSI) 

Chî số phú dþỡng TSI đþợc tính toán täi các 

điểm khâo sát ở hồ Trð An là trð số trung bình 

cûa TSI(TP), TSI(SD), TSI(Chl.a) (Hình 5). 

Trong khi ở mùa khô, giá trð TSI chî dao động 

trong khoâng 66,32-75,90; điểm có giá trð TSI 

cao nhçt là điểm TA1, thçp nhçt là TA6 thì ở 

mùa mþa các giá trð TSI läi lên đến 73,33-84,86 

và điểm có giá trð cao nhçt lúc này là TA4, thçp 

nhçt là TA1. Tçt câ các điểm khâo sát mùa mþa 

đều nìm ở mức rçt giàu dinh dþỡng, đối với mùa 

khô các điểm TA1, TA2, TA3 nìm ở mức rçt 

giàu dinh dþỡng trong khi các điểm còn läi đều 

nìm ở mức giàu dinh dþỡng. Ngoài ra, giá trð 

TSI(TP) cho thçy hồ đang ở träng thái rçt giàu 

dinh dþỡng và các giá trð TSI(SD), TSI(Chl.a) 

cho thçy hồ ở träng thái tÿ giàu dinh dþỡng đến 

rçt giàu dinh dþỡng. Điều này chứng tó rìng hồ 

Trð An đang trong tình träng phú dþỡng cao. Ở 

hæu hết các điểm khâo sát träng thái dinh 

dþỡng cûa hồ luôn ở mức phú dþỡng đến siêu 

phú dþỡng, trong đò luôn tëng mänh vào mùa 

mþa täo điều kiện thúc đèy sự phát triển mänh 

cûa tâo. Nhiều nghiên cứu cüng đã chî ra đþợc 

tình träng phú dþỡng cûa thûy vực khi sử dýng 

chî số TSI. Nghiên cứu cûa Devi Prasad & 

Siddaraju (2012) sử dýng chî số CTSI (Carlon’s 

trophic state index) để đánh giá tình träng dinh 

dþỡng và chçt lþợng nþớc ở hai hồ Arakere và 

Thaggahalli (Ấn Độ) đã chî ra chçt lþợng nþớc ở 

hồ Arakere đät mức dinh dþỡng tÿ nghèo đến 

trung bình trong suốt khoâng thời gian tháng 

10 nëm 2009 đến 11 nëm 2010, cñn đối với hồ 

Thaggahalli chçt lþợng nþớc ở mức dinh dþỡng 

trung bình trong suốt câ nëm. Nghiên cứu ở hồ 

Surha (Ấn Độ) cûa Saurabh Mishra & cs. (2016) 

đã cho thçy tình träng giàu dinh dþỡng ở câ 

mùa mþa và mùa khô. 

  

Hình 4. Tỷ lệ TN/TP trong nước ở các vị trí khâo sát hồ Trị An 
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Hình 5. Chỉ số phú dưỡng TSI ở hồ Trị An vào mùa khô (A) và mùa mưa (B) 

 

Hình 6. Mối tương quan giữa quần xã tâo lục với các thông số môi trường 

 mùa khô ở hồ Trị An 

3.5. Đánh giá sự tương quan giữa quần xã 

tâo lục với các thông số môi trường ở hồ 

Trị An 

Kết quâ phån tích tþơng quan chính tíc 

CCA (Canonical correlation analysis) giữa quæn 

xã tâo lýc với các thông số môi trþờng mùa khô 

đþợc thể hiện trong hình 6. Trong số 93 loài 

phát hiện đþợc ở mùa khô, chọn ra 25 loài có 

mêt độ cao nhçt để phân tích CCA. Kết quâ biểu 

đồ CCA cho thçy trýc CCA1 tþơng quan thuên 

với PO4
3- và tþơng quan nghðch với nhiệt độ, 

NO3
- với chi phối 52,13% biểu đồ. Trong khi đò 

trýc CCA2 tþơng quan nghðch với TN, TP, pH, 

DO, độ đýc và ở trýc CCA2 chi phối 23,03% biểu 

đồ. Tÿ biểu đồ hình 5 cho thçy sự chi phối cûa 

các thông số môi trþờng đối với cçu trúc quæn xã 

tâo lýc là khá rõ ràng, các thông số môi trþờng 

nhþ TP, TN, pH, độ đýc, DO ânh hþởng mänh 

mẽ và cò tþơng quan thuên với các loài thuộc họ 

Desmidiaceae nhþ: Staurastrum limneticum, 

Staurastrum chaetoceras, Staurastrum 

dorsidentiferum, Cosmarium contractum, 

Staurastrum dejectum, Cosmarium 

moniliforme, Staurastrum cuspidatum, 

Staurastrum clevei. Trong khi đò các loài thuộc 

họ Chlorellaceae, Protococcaceae, Oocystaceae 

cò tþơng quan thuên với các yếu tố môi trþờng 

NO3
-, nhiệt độ nhþ loài: Dictyosphaerium 

ehrenbergianum, Dictyosphaerium pulchellum, 

Dictyosphaerium tetrachotomum, Coenococcus 

planctonica, Oocystis marssonii. 
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Hình 7. Mối tương quan giữa quần xã tâo lục với các thông số môi trường  

mùa mưa ở hồ Trị An 

Vào mùa mþa cüng chọn 25 loài có mêt độ 

cao nhçt trong tổng số 93 loài hiện diện để phân 

tích CCA, kết quâ cho thçy trýc CCA1 chi phối 

đến 33,25% khu hệ quæn xã tâo lýc và tþơng 

quan thuên với NO3
-, PO4

3- tþơng quan nghðch 

với nhiệt độ, pH, độ đýc, DO; trýc CCA2 thể 

hiện các thông số môi trþờng TN,  TP và chi 

phối 22,05% (Hình 7). Đến mùa mþa cò sự thay 

đổi trong sự chi phối cçu trúc quæn xã tâo lýc 

cûa các thông số môi trþờng so với mùa khô. Các 

loài thuộc họ Desmidiaceae, Chlorellaceae chðu 

chi phối mänh cûa các nhân tố NO3
-, PO4

3-, độ 

đýc , DO và nhiệt độ và các thông số nhþ pH, 

TN, TP sẽ chi phối đa số các loài thuộc họ 

Protococcaceae, Oocystaceae. Cý thể nhþ NO3
-, 

PO4
3- tþơng quan thuên với loài Staurastrum 

chaetoceras, Staurastrum gracile, Staurastrum 

clevei, Cosmarium contractum, Pediastrum 

duplex var. reticulatum, Dictyosphaerium 

pulchellum, Dictyosphaerium ehrenbergianum 

nhþng läi tþơng quan nghðch với Staurastrum 

cuspidatum, Staurastrum cf clevei, 

Dictyosphaerium tetrachotomum và các thông 

số độ đýc, nhiệt độ, DO, pH thì ngþợc läi. Còn 

đối với TP, TN thì cò tþơng quan thuên với đa số 

các loài thuộc họ Protococcaceaen, Oocystaceae 

nhþ: Coenococcus planctonica, Sphaerocystis 

schroeteri, Neuphrocytium shilleri. 

Tÿ kết quâ phân tích CCA có thể đþa ra kết 

luên các yếu tố dinh dþỡng (NO3
-, PO4

3-, TP, 

TN), độ đýc và DO cûa nþớc chi phối quæn xã 

tâo lýc ở hồ Trð An. Ngoài ra, các yếu tố dinh 

dþỡng (NO3
-, PO4

3-, TP, TN) chi phối mänh mẽ 

sự phân bố cûa họ Desmidiaceae. Mùa khô các 

yếu tố dinh dþỡng có nồng độ thçp thì họ 

Desmidiaceae cò tþơng quan thuên với các yếu 

tố dinh dþỡng, nhþng đến mùa mþa khi hàm 

lþợng chçt dinh dþỡng tëng cao thì yếu tố dinh 

dþỡng trở nên tþơng quan nghðch và trở thành 

yếu tố kìm hãm sự phát triển cûa họ 

Desmidiaceae, trong khi các họ Protococcaceaen, 

Chlorellaceae läi thích hợp với môi trþờng có 

hàm lþợng dinh dþỡng cao. 

4. KẾT LUẬN 

Thông qua chî số dinh dþỡng Carlson TSI, 

các giá trð TN, TP, Chlorophyll-a cho thçy mức 

độ phú dþỡng trong hồ luôn duy trì ở träng thái 

dinh dþỡng rçt cao, có xu thế thay đổi theo chiều 

hþớng xçu và kết quâ trð số TN/TP đã xác đðnh 

đþợc phốt pho là chçt dinh dþỡng giới hän sự 
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phát triển cûa tâo. Trong khi đò các chî số lý hóa 

chî thể hiện chçt lþợng nþớc ở đåy dùng cho mýc 

đích cung cçp nþớc sinh hoät nhþng phâi áp 

dýng công nghệ xử lý phù hợp hoặc sử dýng để 

tþới tiêu và thûy lợi (loäi A theo QCVN 08-

MT:2015/BTNMT). Trên cơ sở đò cho thçy quæn 

xã tâo lýc đã phân ánh khá chính xác hiện träng 

chçt lþợng môi trþờng nþớc ở hồ Trð An và trên 

cơ sở đò cò thể đþa ra một số biện pháp kiểm soát 

nồng độ chçt dinh dþỡng cho phù hợp. Ngoài ra, 

kết quâ phân tích thành phæn loài tâo lýc ở hồ 

Trð An täi 6 vð trí khâo sát cho thçy thành phæn 

loài khá đa däng và mối tþơng quan giữa chçt 

lþợng môi trþờng và quæn xã tâo lýc cho thçy yếu 

tố dinh dþỡng (NO3
-, PO4

3-, TP, TN), độ đýc và 

DO cûa nþớc chi phối mänh đến cçu trúc quæn xã 

tâo lýc ở hồ Trð An. Các yếu tố dinh dþỡng (NO3
-, 

PO4
3-, TP, TN) chi phối mänh mẽ sự phân bố theo 

mùa cûa các loài thuộc họ Desmidiaceae và họ 

Protococcaceaen, Chlorellaceae.   
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