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TÓM TẮT

Mẫu đánh giá đặc điểm sinh học sinh sản cá dảnh (Puntioplites proctozystron) tại Búng Bình Thiên, An Giang
nhằm xác định các thông tin cơ bản về sinh học sinh sản của chúng ngoài tự nhiên. Nghiên cứu được thu định kỳ
hằng tháng bằng các ngư cụ khác nhau, bắt đầu từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2019. Mỗi đợt thu với 60 mẫu/đợt, kích
cỡ cá đạt từ 6,0-23,7cm để đảm bảo các giai đoạn phát triển tuyến sinh dục. Kết quả cho thấy, cá dảnh có thể phân
biệt được đực/cái trong mùa sinh sản. Độ béo Fulton và Clark dao động lần lượt là 2,00-3,97% và 1,77-3,60%, độ
béo Fulton và Clark đạt cao nhất ở tháng 5 và thấp nhất ở tháng 1. Nhân tố điều kiện ở cá cái từ 0,009-0,023 và cá
đực là 0,006-0,055. Hệ số GSI cá cái dao động từ 0,24-1,91%, cao nhất vào tháng 6/2019 và thấp nhất vào tháng
2/2019; tương tự, ở cá đực hệ số GSI từ 0,19-0,51% cao nhất vào tháng 6/2019 và thấp nhất vào tháng 3/2019.
Chiều dài Lm50 đạt giá trị là 13,5cm. Sức sinh sản tuyệt đối và tương đối lần lượt là 32.104 ± 17.501 (trứng/cá cái) và
298.456 ± 140.909 (trứng/kg cá cái); đường kính trứng ở giai đoạn IV là 0,97 ± 0,04mm. Kết quả nghiên cứu ghi
nhận cá dảnh sinh sản nhiều lần nhưng tập trung cao nhất vào tháng 6 trong năm.
Từ khóa: Búng Bình Thiên, cá dảnh, đặc điểm sinh sản, sức sinh sản, tỉnh An Giang.

Reproductive Biological Characteristic of Puntioplites proctozystron
in Bung Binh Thien, An Giang Province
ABSTRACT
To evaluate the reproductive biology of Puntioplites proctozystron at Bung Binh Thien, An Giang, females and
males were captured to provide the detailed information on their reproductive biology in their natural habitat. The
study was collected monthly by different fishing gear, starting from July 2018 to June 2019. At each sampling time, 60
samples were randomly selected with a length between 6.0-23.7cm to provide a continuous view of gonad
development. The results showed that Puntioplites proctozystron can differentiate between male and female during
spawning season. Fulton’s and Clark’s indices ranged from 2.00 to 3.97%, and from 1.77 to 3.60%, respectively. The
highest indices were found in May and the lowest in January. Condition factor of the female was from 0.009 to 0.023,
whereas those for the male ranged from 0.006 to 0.055. Female GSI ranged from 0.24 to 1.91%, that was highest in
June 2019 and lowest in February 2019. Similarly, male GSI ranged from 0.19 to 0.51%, that was highest in June
2019 and lowest in March 2019. The average length of early-maturing fish was Lm50 = 13.5cm. The
absolute fecundity of Puntioplites proctozystron was 32,104 ± 17,501 eggs/female and its relative fecundity was
298,456 ± 140,909 eggs per kg of female with an average diameter of egg at stage IV of 0.97 ± 0.04 mm. The fish
spawn annually, but reach maximum levels in June.
Keywords: An Giang province, Bung Binh Thien, fecundity, Puntioplites proctozystron, reproduction characteristics.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cá
dânh
(Puntioplites
proctozystron
Bleeker, 1865) là loài cá thuộc họ Cyprinidae và

bộ cá chép (Cypriniformes) (TrþĄng Thû Khoa &
Træn Thð Thu HþĄng, 1993). Cá phån bố ć lþu
văc sông Mê Kông ć Thái Lan, Lào, Campuchia
và vùng đồng bìng sông Cāu Long (ĐBSCL),
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không có ć miền Trung và miền Bíc cûa Việt
Nam; cá sống trong các sông, kênh, räch ć nþĆc
ngọt và nþĆc lĉ vĆi độ muối nhỏ hĄn 10‰
(Nguyễn Vën Hâo & Ngô Sỹ Vân, 2001). Theo
Rainboth (1996) loài cá này sống phổ biến ć
nþĆc đĀng (nþĆc tïnh), di chuyển vào vùng ngêp
nþĆc trong mùa lü nĄi có các thâm thăc vêt để
sinh sống và kiếm ën. Cá dânh có thðt thĄm
ngon nên đþĉc ngþąi dån þa chuộng và đþĉc làm
thành món ën nhþ châ cá và cá khô. Tÿ đó, hoät
động khai thác nguồn lĉi thûy sân bìng nhiều
ngþ cý có tính hûy diệt tëng cao, chính vì thế
sân lþĉng nguồn lĉi suy giâm nghiêm trọng,
trong đó có sân lþĉng cá dânh. Trên thăc tế, vçn
đề bâo vệ quæn đàn nguồn lĉi cá ngoài tă nhiên
chþa đþĉc chú trọng, nhçt là quæn thể cá trong
Búng Bình Thiên (BBT). Cá dânh (Puntioplites
proctozystron) là một trong nhĂng loài cá đặc
hĂu và có giá trð cþ trú täi BBT, trþĆc đåy loài
cá dânh xuçt hiện rçt nhiều ć BBT và hiện nay
sân lþĉng đang giâm dæn do nhiều nguyên nhân
khác nhau. Hiện nay, cá dânh chû yếu đþĉc
khai thác tÿ tă nhiên và chþa đþĉc quan tâm
nhiều. Tÿ trþĆc cho đến nay, các công trình
nghiên cĀu về cá dânh chî dÿng läi ć mô tâ và
phân loäi, chþa có nghiên cĀu nào về các chî
tiêu sinh học sinh sân. Chính vì thế, nghiên cĀu
về đặc điểm sinh học sinh sân cá dânh
(Puntioplites proctozystron Bleeker, 1865) täi
Búng Bình Thiên tînh An Giang là cæn thiết

nhìm tìm hiểu thąi điểm sinh sân cûa loài cá
này ngoài tă nhiên, đồng thąi có thêm thông tin
cĄ bân về sinh học sinh sân cûa chúng phýc vý
cho các nghiên cĀu tiếp theo về sân xuçt giống
nhân täo trong tþĄng lai.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
Méu cá dânh (Puntioplites proctozystron)
đþĉc thu đðnh kì 1 læn/tháng tÿ tháng 7/2018
đến tháng 6/2019 bìng các ngþ cý nhþ dĆn, lþĆi
giëng, chài và 12 cāa ngýc täi Búng Bình Thiên
thuộc huyện An Phú, tînh An Giang (Hình 1).
Mỗi đĉt thu ít nhçt 60 méu/đĉt vĆi kích cĈ cá
đät tÿ 6,0-23,7cm nhìm để đâm xác đðnh đþĉc
nhiều giai đoän tuyến sinh dýc cûa chúng. Sau
khi thu, méu cá đþĉc bâo quân trong thùng trĂ
länh và chuyển về Khoa Thûy sân, Trþąng Đäi
học Cæn ThĄ để tiến hành phân tích.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Méu cá dânh đo các chî tiêu: chiều dài tổng
(Lt), chiều dài chuèn (Ls: chiều dài không có vi
đuôi), cån khối lþĉng toàn thân (Wt), khối lþĉng
thân cá không nội quan (Wo). Méu cá dânh đþĉc
giâi phéu để quan sát hình däng và màu síc cûa
buồng trĀng và ống dén trĀng (cá cái); buồng
tinh và ống dén niệu - sinh dýc (cá đăc).

Hình 1. Địa điểm thu mẫu cá dânh tại Búng Bình Thiên, An Giang (Google Earth)
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Xác đðnh tî lệ đăc cái;
Xác đðnh biến động cûa độ béo Fullton (1902)
và độ béo Clark (1928) theo công thĀc sau:
F = Wt × 100/Ls3
Cl = W0 × 100/Ls3
Trong đó: Wt: Khối lþĉng thân cá có nội
quan; W0: Khối lþĉng thân không nội quan;
Ls: Chiều dài toàn thân.
Xác đðnh nhân tố điều kiện (CF) theo công
thĀc cûa Hile (1936): CF = W/Lb, Trong đó: W: là
trọng lþĉng theo tÿng cá thể; L: là chiều dài cûa
cá theo tÿng cá thể và b: là hệ số tëng trþćng
(đþĉc tính dăa vào tþĄng quan L-W cá theo công
thĀc W = a × Lb; a: hìng số).
Hệ số thành thýc (GSI) đþĉc xác đðnh theo
Josep & Hans-Joachim (2000):
GSI (%) = 100 × (GW/Wt)
Trong đó: GW là khối lþĉng tuyến sinh dýc;
Wt là khối lþĉng thân cá.
Chiều dài thành thýc dæu tiên (Lm50): Chiều
dài thành thýc đæu tiên cûa cá dânh đþĉc xác
đðnh theo công thĀc King (1995):
P

1  e

1


 r L  Lm50





Trong đó: P: tî lệ cá thành thýc (50%); L: là
chiều dài trung bình cûa cá (cm); Lm50: là chiều
dài thành thýc ć 50% quæn đàn cá (cm).
Xác đðnh sĀc sinh sân cûa cá:
SĀc sinh sân tuyệt đối (F) là số lþĉng trĀng
trong buồng trĀng cûa cá cái và đþĉc xác đðnh
theo Banegal (1967):
F = (n × G)/g
Trong đó: F: sĀc sinh sân tuyệt đối, G: trọng
lþĉng buồng trĀng (g), g: trọng lþĉng trĀng đþĉc
lçy đäi diện (g), n: là số lþĉng trĀng đþĉc đếm có
trong méu đäi diện (trĀng).
SĀc sinh sân tþĄng đối cûa cá dânh đþĉc
xác đðnh theo công thĀc sau:
SĀc sinh sân
tþĄng đối

=

SĀc sinh sân tuyệt đối
Khối lþĉng cá cái

Đếm số trĀng ć buồng trĀng và đo đþąng
kính trĀng cûa cá ć giai đoän IV theo Xakun &
Buskaia (1968).

Tiêu bân mô học cûa tuyến sinh dýc ć cá
dânh đþĉc thăc hiện theo phþĄng pháp cít méu
vùi trong parafin và nhuộm vĆi Haematoxyline
& Eosin cûa Drury & Wallington (1967).
2.3. Xử lý số liệu
Số liệu đþĉc xā lý và trình bày theo thąi gian
thu méu cûa cá dânh täi Búng Bình Thiên, An
Giang bìng phæn mềm Excel 2016. Phân tích
chiều dài thành thýc đæu tiên (Lm50) cûa cá dânh
đþĉc sā dýng bìng phæn mềm Statistica 7.0.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Phân biệt đực cái
Giống nhþ các loài cá có vèy, các dçu hiệu
về đặc điểm sinh dýc bên ngoài cûa cá dânh
phân biệt rçt khó về giĆi tính đăc/cái. Tuy nhiên
vào mùa sinh sân cûa cá thì rçt dễ phân biệt
đăc/cái qua hình däng bên ngoài nhþ:
Kích cĈ býng: Cá dânh đăc có býng thon,
nhỏ và thân thon dài trong khi cá dânh cái býng
phình to tròn nhçt là đối vĆi các cá thể thành
thýc sinh dýc (Hình 2).
Lỗ sinh dýc/lỗ niệu sinh dýc: Cá dânh đăc
có lỗ sinh dýc và lỗ niệu nhêp chung thành lỗ
niệu-sinh dýc, màu hồng nhät nìm sau lỗ hêu
môn. Trong mùa sinh sân, ć cá dânh đăc trþćng
thành khi vuốt nhẹ gæn lỗ sinh dýc thì có sân
phèm sinh dýc (tinh dðch) màu tríng giống nhþ
sĂa chây ra. Ở cá dânh cái, lỗ sinh dýc và lỗ
niệu sinh dýc tách riêng biệt, lỗ sinh dýc có màu
đỏ đêm và to hĄn lỗ niệu, nìm sau lỗ hêu môn
(Hình 2).
Quæn thể cá dânh (n = 2.126 cá thể) đþĉc
thu qua 12 tháng täi Búng Bình Thiên, An
Giang. Do loài cái này rçt khó xác đðnh đăc/cái
nhçt là không phâi thąi kĊ sinh sân cûa chúng
nhìm đánh giá chính xác đăc/cái thì phþĄng
pháp giâi phéu đþĉc thăc hiện vĆi các méu cá đã
thu để quan sát hình däng buồng trĀng, buồng
tinh và ghi nhên tî lệ này theo tÿng tháng thu
méu. Kết quâ cho thçy biến động về tî lệ đăc/cái
cûa cá dânh dao động vĆi tî lệ tÿ 3,7-90,5%
trung bình 38,7 ± 23,0%. Tî lệ cá dânh cái cao
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hĄn cá dânh đăc và đät giá trð trung bình læn
lþĉt là 38,2 ± 21,7% (5,8-63,6%) và 27,8 ± 14,7%
(3,7-46,6%) trong khi nhóm cá dânh không xác
đðnh có giá trð dao động tÿ 15,1-90,5%
(58,1 ± 26,5%) và nhóm này bít đæu xuçt hiện tÿ
tháng 10/2018, giâm dæn đến tháng 4/2019 (Hình

3). Kết quâ nghiên cĀu cho thçy nhóm cá không
phân biệt đþĉc đăc/cái là rçt lĆn, có thể đåy là
thąi điểm sau mùa sinh sân cûa cá dânh vì có să
xuçt hiện cá con trong thąi gian này. Tî lệ
đăc/cái cûa quæn thể cá dânh trong thąi gian
khâo sát đþĉc xác đðnh vĆi tî lệ 1/1,38.

Hình 2. Hình dạng bên ngoài của cá dânh cái (A) và cá dânh đực (B)
Cá cái

Tỷ lệ đực/cái (%)

100

Cá đực

Không xác định

80
60
40
20
0

Thời gian

Hình 3. Tỉ lệ cá dânh cái, đực và không xác định qua các tháng thu mẫu
5,0

Fulton

Clark

Độ béo (%)

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Thời gian

Hình 4. Biến động độ béo Fulton và Clark của cá dânh qua các tháng thu mẫu
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Cá cái

Cá đực

Nhân tố điều kiện (CF)

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00

Thời gian

Hình 5. Nhân tố điều kiện (CF) của cá dânh cái và đực qua các tháng thu mẫu
3.2. Sự biến động độ béo Fulton, Clark và
nhân tố điều kiện (CF)
Biến động độ béo Fulton (F) và Clark (Cl) cûa
cá dânh đþĉc khâo sát qua 12 tháng ghi nhên læn
lþĉt tÿ 2,00-3,97% trung bình 3,28 ± 0,49
và 1,77-3,60% trung bình 2,94 ± 0,47%, câ hai
độ béo này đät giá cao nhçt vào tháng 5/2019 và
thçp nhçt vào tháng 1/2019 täi Búng Bình
Thiên, An Giang (Hình 4).
Hình 4 cho thçy, độ béo F và Cl cûa cá dânh
có xu hþĆng tþĄng tă nhau, có nghïa là chúng
tëng tÿ tháng 7/2018 đến tháng 10/2018, giâm
täi tháng 11/2018 và tëng trć läi ć tháng
12/2018, sau đó giâm mänh và thçp nhçt vào
tháng 1/2019 đät giá trð là 2,00%; tiếp týc tëng
trć läi đến tháng 5/2019 cao nhçt (3,97%) và
giâm nhẹ vào tháng 6/2019 vĆi giá trð là 3,86%.
Điều này giâi thích rìng, sau khi tích lüy vêt
chçt dinh dþĈng thông qua nguồn thĀc ën rçt
phong phú ngoài tă nhiên thì cá đät tëng trþćng
tối đa. Vì vêy, độ béo Fulton trong cĄ thể cá tëng
cao do vêt chçt dinh dþĈng đþĉc tích lüy nhiều.
Đåy là nguồn dinh dþĈng, nëng lþĉng dă trĂ
giúp cá chuyển hóa dinh dþĈng cho să phát
triển và thành thýc sân phèm sinh dýc vào mùa
sinh sân trong nëm cûa nhiều loài cá.
Các chçt dinh dþĈng đþĉc huy động nhiều
nhçt cho tuyến sinh dýc phát triển là chçt béo.
Hệ số thành thýc tëng lên trong khi độ béo cûa
cá bít đæu giâm (Phäm Minh Thành & Nguyễn

Vën Kiểm, 2009). Hæu hết méu cá đþĉc thu tÿ
tháng 4 trć đi thì tuyến sinh dýc cûa cá dânh ć
giai đoän III và IV tëng dæn, đåy chính là thąi
điểm cá sā dýng hàm lþĉng dinh dþĈng cao
nhçt tÿ cĄ thể cûa chúng để täo trĀng và tinh
trùng. Nhþ vêy, vêt chçt dinh dþĈng tích lüy đã
có să chuyển hóa thành các sân phèm sinh dýc.
Đåy là thąi gian cho buồng trĀng và buồng tinh
chuèn bð chu kĊ sinh sân mĆi. Theo DþĄng Tuçn
(1981) điều này phù hĉp vì trong quá trình
thành thýc sinh dýc cûa cá, hàm lþĉng dinh
dþĈng đþĉc huy động để phát triển tuyến sinh
dýc ngày càng mänh, nhĂng chçt dinh dþĈng
này chû yếu đþĉc lçy tÿ thĀc ën, cĄ và gan. Do
đó, độ béo Fulton và Clark cûa cá sẽ giâm dæn.
Kết quâ phân tích nhân tố điều kiện (CF)
cûa cá dânh cái qua 12 tháng thu méu có să
biến động lĆn và dao động tÿ 0,009-0,023 trung
bình 0,012 ± 0,005, cao nhçt täi thąi điểm tháng
1/2019 và thçp nhçt täi thąi điểm tháng 8/2018;
hệ số CF có să biến động tÿ tháng 7/2018 đến
tháng 10/2018 và giâm đến tháng 12/2018 đät
giá trð là 0,011, sau đó tëng trć läi ć thąi điểm
tháng 1/2019 đät giá trð cao nhçt là 0,023 trong
khi đó chî số này bít đæu giâm trć läi đến tháng
6/2019 vĆi giá trð là 0,010. TþĄng tă, CF ć cái
dânh đăc biến động tÿ 0,006-0,055 trung bình
0,015 ± 0,013, cao nhçt ć thąi điểm tháng 2/2019
và thçp nhçt ć thąi điểm tháng 7/2018; chî số
này có xu hþĆng tëng tÿ tháng 7/2018 (0,006)
đến tháng 11/2018 (0,016) giâm ć tháng 12/2018
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đät giá trð là 0,011 tiếp týc tëng mänh trć läi
đến tháng 2/2019 và đät giá trð cao nhçt (0,055)
nhþng giâm mänh ć tháng 3/2019 (0,008); sau
đó tëng trć läi đến tháng 6/2019 vĆi giá trð là
0,013 (Hình 5). Să biến động sinh trþćng theo
tÿng cá thể cûa cá đþĉc thể hiện thông qua hệ
số CF. Hệ số CF ć cá dânh cái và đăc có biến
động lĆn giĂa các tháng trong thąi gian nghiên
cĀu. Điều này chĀng minh rìng vào các tháng
vĆi hệ số CF đät giá trð lĆn nhçt là thąi điểm cá
dânh tích lüy vêt chçt dinh dþĈng để chúng
phát triển sân phèm sinh dýc và sinh trþćng tốt
nhçt trong tă nhiên. Nhþ vêy, xét về kết quâ phân

tích hệ số CF kết hĉp vĆi phân tích hệ số GSI và
các giai đoän phát triển tuyến sinh dýc cûa tÿng
loài cá theo thąi gian thì có thể dă đoán đþĉc
mùa vý sinh sân cûa cá ngoài tă nhiên trong
thąi gian nghiên cĀu.
3.3. Các giai đoạn phát triển của tuyển
sinh dục
- Kết quâ quan sát buồng trĀng và buồng
tinh bìng cách giâi phéu xoang nội quan và mô
học cûa cá dânh vĆi các đặc điểm đþĉc trình bày
ć bâng 1 và bâng 2.

Bâng 1. Đặc điểm hình thái của tuyến sinh dục và mô học cá dânh cái
Giai
đoạn

Đặc điểm hình thái của buồng trứng

Đặc điểm mô học tuyến sinh dục cái

I

Buồng trứng như hai sợi chỉ màu hồng nhạt, nằm dọc
hai bên trong xoang bụng, có rất ít mạch máu nằm trên
buồng trứng. Quan sát bằng mắt thường không thấy các
tế bào trứng (Hình 6).

Mô học của noãn sào cho thấy các noãn nguyên bào thời
kỳ này có nhân to và chiếm tỉ lệ lớn so với noãn bào, tế bào
chất ưa kiềm mạnh và bắt màu tím của hematoxylin; nhân
ưa kiềm yếu và bắt màu nhạt hơn (Hình 10).

II

Buồng trứng có dạng dẹp bằng, màu trắng hồng, kích
thước lớn hơn giai đoạn I, có mạch máu chạy dọc theo
chiều dài của buồng trứng. Nhìn dưới kính lúp có thể
thấy được tế bào trứng (Hình 7).

Sinh trưởng ở tế bào chất, noãn bào tăng về kích thước và
lớn hơn ở thời kỳ I. Màng tế bào mỏng, tế bào chất bắt màu
nhạt của Hematoxylin, nhìn thấy rõ bằng kính lúp (Hình 11).

III

Buồng trứng tăng rất nhanh, có màu trắng xám đến trắng
hồng, mắt thường nhìn thấy rất rõ tế bào trứng. Các tế bào
trứng không tách rời khỏi tấm sinh trứng, các tế bào trứng
ở gần mạch máu lớn hơn so với tế bào ở xa (Hình 8).

Tế bào trứng chuyển sang giai đoạn dinh dưỡng và sinh
trưởng, noãn bào bắt đầu tích lũy nên kích thước tăng và
hình dạng tròn. Noãn hoàng xuất hiện bắt màu hồng của
eosin, nhân to tròn có tím nhạt (Hình 12).

IV

Buồng trứng đạt kích cỡ tối đa (chiếm 3/4 thể tích xoang
bụng), buồng trứng khá mềm, màu xám xanh, các hạt
trứng tròn và tách khỏi tấm sinh trứng. Các mạch máu
phân bố rất nhiều trên bề mặt buồng trứng (Hình 9).

Noãn sào ở bào thời kỳ IV có kích thước lớn nhất. Kết thúc
thời kỳ tích lũy noãn hoàng và chín, số tiểu hạch trong nhân
giảm, nhân không có hình dạng nhất định, lớp không bào
biến mất, các hạt noãn hoàng pha trộn với hạt mỡ và không
bào. Nhân tiến vào trung tâm của noãn bào (Hình 13).
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Hình 6. Hình dạng bên ngoài
của buồng trứng GĐ I

Hình 7. Hình dạng bên ngoài
của buồng trứng GĐ II

Hình 8. Hình dạng bên ngoài
của buồng trứng GĐ III

Hình 9. Hình dạng bên ngoài
của buồng trứng GĐ IV
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Hình 10. Tiêu bân
trứng giai đoạn I

Hình 11. Tiêu bân
trứng giai đoạn II

Hình 12. Tiêu bân
trứng giai đoạn III

Hình 13. Tiêu bân
trứng giai đoạn IV

Bâng 2. Đặc điểm hình thái của tuyến sinh dục và mô học cá dânh đực
Giai
đoạn

Đặc điểm hình thái buồng tinh

Đặc điểm mô học tuyến sinh dục đực

I

Chỉ gặp ở cá thể nhỏ, buồng tinh chỉ là hai sợi chỉ, dài,
được treo vào bóng hơi bằng mô liên kết và màu trắng
nhạt (Hình 14).

Tinh sào chưa phát triển và trong suốt. Các bào nang chứa
tinh nguyên bào và tinh bào sơ cấp. Giai đoạn này phát
triển nhanh về số lượng tinh bào (Hình 18).

II

Buồng tinh là dãy mỏng, dài, có màu trắng hơi đục ở cá
thể mới thành thục sinh dục hay các cá thể có tham gia
sinh sản (Hình 15).

Các tinh nguyên bào bắt đầu phân cắt tạo ra các tinh bào,
có sự hiện diện của các tinh nang trong tinh bào và tinh
nguyên bào. Các tinh bào ở thời kỳ sinh trưởng nhưng
không có tinh trùng (Hình 19).

III

Buồng tinh có màu trắng đục, chia thành hai thùy rất rõ.
Khối lượng buồng tinh tăng lên rất nhanh (Hình 16).

Trong các ống dẫn tinh có chứa nhiều túi tinh và xảy ra quá
trình tạo tinh rất mạnh, xuất hiện tinh trùng trong các nang
tinh (Hình 20).

IV

Buồng tinh đạt kích cỡ lớn nhất, màu trắng sữa. Tinh
trùng chứa rất nhiều trong ống dẫn tinh và khi vuốt nhẹ
có tinh dịch màu trắng sữa chảy ra (Hình 17).

Tinh sào chứa đầy tinh trùng chín muồi ở các tuyến và trong
ống dẫn tinh. Các tuyến chứa tinh trùng bắt màu tím xanh của
heamatoxylin. Các tinh nguyên bào nằm rải rác ở các tinh
nang, là nguồn dự trữ cho lần sinh sản tiếp theo (Hình 21).

3.4. Hệ số thành thục sinh dục (GSI) của cá
dânh qua các tháng
Hệ số thành thýc dýc (GSI) cûa cá dânh cái
qua 12 tháng nghiên cĀu biến động tÿ
0,24-1,91%, trung bình 0,52 ± 0,45%, cao nhçt ć
tháng 6/2019 và thçp nhçt ć tháng 2/2019.
TþĄng tă, hệ số GSI cá dânh đăc biến động tÿ
0,19-0,51% trung bình 0,32 ± 0,11%, cao nhçt ć
tháng 6/2019 và thçp nhçt ć tháng 3/2019. Kết
quâ trên cho thçy giá trð hệ số GSI cûa cá dânh
cái và đăc cùng giâm tÿ tháng 7, sau đó cùng
tëng lên ć tháng 11, giâm thçp nhçt ć tháng 2
và tháng 3, tiếp týc tëng trć läi và đät giá trð
cao nhçt ć tháng 6 (Hình 22). Hệ số GSI là chî
số dùng làm cĄ sć cho dă đoán hæu hết cûa các
loài cá trong mùa sinh sân và đánh giá să chín
mùi cûa sân phèm sinh dýc. Khi cá thành thýc
thì chúng bít đæu tham gia sinh sân, trĀng tÿ
trong buồng trĀng và tinh trùng tÿ buồng tinh
đþĉc thâi ra môi trþąng bên ngoài, do đó buồng

trĀng và buồng tinh cûa chúng giâm mänh về
kích thþĆc và trọng lþĉng. Vì vêy, hệ số này sẽ
giâm theo tuyến sinh dýc cûa cá. Theo nghiên
cĀu cûa Nguyễn Hoàng Huy & cs. (2021) cho
rìng cá dânh có hai đĉt bổ sung quæn đàn vào
trong Búng Bình Thiên (tă nhiên) là đĉt chính
là tháng 9 - tháng 10 và một đĉt phý tháng
1 - tháng 2. Tÿ kết quâ nghiên cĀu cho thçy
quæn thể cá dânh trong Búng Bình Thiên, An
Giang sinh sân nhiều læn nhþng têp trung cao
nhçt ć tháng 6 trong thąi gian nghiên cĀu.
3.5. Chiều dài thành thục đầu tiên (Lm50)
của cá dânh

Trong 12 tháng khâo sát cho thçy, méu cá
dânh có giai đoän phát triển tuyến sinh dýc đät
giai đoän III, IV tÿ tháng 4 đến tháng 10, đåy là
thąi điểm mùa mþa và cüng là thąi gian sinh
sân cûa nhiều loài cá. Theo nghiên cĀu cûa King
(1995) cho rìng để xác đðnh đþĉc chiều dài
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thành thýc đæu tiên cûa cá dânh thì täi đó có
50% méu đät giá trð thành thýc ć giai đoän III.
Kết quâ phân tích, cá dânh ghi nhên chiều dài

thành thýc đæu tiên là Lm50 =13,5cm vĆi n = 799
cá thể ć chiều dài dao động tÿ 10,5 đến 23,5cm
(Hình 23).

Hình 14. Hình dạng bên ngoài
của buồng tinh GĐ I

Hình 15. Hình dạng bên ngoài
của buồng tinh GĐ II

Hình 16. Hình dạng bên ngoài
của buồng tinh GĐ III

Hình 17. Hình dạng bên ngoài
của buồng tinh GĐ IV

Hình 18. Tiêu bân tinh sào GĐ I

Hình 19. Tiêu bân tinh sào GĐ II

Hình 20. Tiêu bân tinh sào GĐ III

Hình 21. Tiêu bân tinh sào GĐ IV

Bâng 3. Sức sinh sân và đường kính trứng của cá dânh
Khối lượng
(g)

Số lượng
cá cái (n)

Số lượng trứng
được đếm (n)

Đường kính trứng
(mm)

Khối lượng
buồng trứng (g)

SSS tuyệt đối
(trứng/cá cái)

SSS tương đối
(trứng/kg cá cái)

50-256,4

96

30

0,97 ± 0,04

2,08-38,7

32.104 ± 17.501

298.456 ± 140.909

1038

Nguyễn Hoàng Huy, Âu Văn Hóa, Phạm Thanh Liêm

Hệ số thành thục dục_GSI (%)

3,0
2,5

Cá cái

Cá đực

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Thời gian

Hình 22. Hệ số thành thục (GSI) của cá dânh qua các tháng thu mẫu

Hình 23. Chiều dài thành thục đầu tiên (Lm50) của cá dânh
Bâng 4. Sức sinh sân của một số loài cá trong họ cá chép
Tên địa phương

Tên khoa học

SSS tương đối
(trứng/kg cá cái)

Đường kính trứng
(mm)

800.000-1.000.000

0,2-0,3

Cá mè vinh

Barbonymus gonionotus

Cá trôi

Cirrhinus molitorella

400.000-500.000

0,8-0,9

Cá mè trắng

Hypophthalmichthys molitrix

100.000-150.000

1,1-1,2

Cá mè hoa

Hypophthalmichthys nobilis

100.000-150.000

1,2-1,3

Cá trắm cỏ

Ctenopharyngodon idella

100.000-150.000

1,1-1,2

Cá chép

Cyprinus carpio

100.000-150.000

1,1-1,2

Cá đỏ mang

Systomus rubripinnis

253.729 ± 115.924

0,96 ± 0,03

Cá dảnh

Puntioplites ptoctozystron

298.456 ± 140.909

0,97 ± 0,04

Tác giả (năm)
Phạm Minh Thành & Nguyễn Văn
Kiểm (2009)

Nguyễn Bạch Loan & Âu Văn Hóa (2017)
Nghiên cứu này
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3.6. Sức sinh sân (SSS) và đường kính
trứng của cá dânh
Méu cá dânh đþĉc phân tích vĆi n = 96 méu
cho thçy khối lþĉng buồng trĀng dao động tÿ
2,08-38,7g. SSS tuyệt đối đät giá trð tÿ
10.245-106.124 trĀng/cá cái và trung bình
32.104 ± 17.501 trĀng/cá cái; SSS tþĄng đối là
298.456 ± 140.909 trĀng/kg cá cái vĆi khối lþĉng
thån dao động tÿ 50-256,4g (Bâng 3).
SĀc sinh sân cûa cá tùy thuộc vào têp tính
sinh sân tÿng đối tþĉng, ć nhĂng loài cá không
giĂ trĀng và con thì cá đẻ rçt cao trong khi các
loài cá có khâ nëng giĂ trĀng, çu trùng và xây
tổ thþąng đẻ thçp (Nguyễn Vën Kiểm, 2004).
Theo FAO (1992), phýc hồi chûng quæn đàn cûa
các loài cá vùng nhiệt đĆi là rçt quan trọng, đặc
tính này thể hiện rõ khi môi trþąng trć nên
thuên lĉi hĄn sau nhĂng ânh hþćng bçt lĉi vĆi
să sống cûa cá. Do đó, các loài cá có sĀc sinh sân
càng cao thì khâ nëng phýc hồi quæn đàn cá
trong tă nhiên càng lĆn. Theo Akimuskin (1979)
sĀc sinh sân cûa cá cao thể hiện să thích nghi
để bù đíp läi tî lệ chết cûa chúng trong môi
trþąng sống. Mặt khác, cüng thể hiện khâ nëng
phýc hồi quæn đàn một cách nhanh chóng khi
điều kiện sống trć nên thuên lĉi hĄn.
Trong
họ
Cyprinidae
thuộc
bộ
Cypriniformes cho thçy sĀc sinh sân khác nhau
giĂa nhĂng loài cá khác nhau (Bâng 4).
Bâng 4 cho thçy, các loài cá trong họ cá
chép có đþąng kính trĀng càng nhỏ thì sĀc sinh
sân càng lĆn và ngþĉc läi, đþąng kính trĀng
càng lĆn thì sĀc sinh sân càng giâm. Theo Lþu
Thð Dung & Phäm Quốc Hùng (2005) đþąng
kính trĀng khác nhau phý thuộc nhiều vào kiểu
sinh sân, kính cĈ và tuổi cûa cá. Cá đẻ læn đæu
có đþąng kính trĀng nhỏ hĄn læn đẻ tiếp theo.
Các loài cá đẻ trĀng trôi nổi, không chëm sóc
con thì có kích thþĆc trĀng nhỏ và ngþĉc läi.

4. KẾT LUẬN
Vào mùa sinh sân, cá dânh (Puntioplites
proctozystron) có thể phân biệt đăc/cái thông
qua các chî tiêu hình däng bên ngoài, kích cĈ
býng, lỗ sinh dýc, lỗ niệu - sinh dýc.
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Thông qua các chî số nhþ hệ số GSI, độ béo
Fulton và Clark, chiều dài Lm50 và các giai đoän
tuyến sinh dýc đþĉc khâo sát qua 12 tháng cho
thçy quæn thể cá dânh täi Búng Bình Thiên, An
Giang sinh sân têp trung cao nhçt vào tháng 6
trong nëm.
SĀc sinh sân tuyệt đối và tþĄng đối cûa cá
dânh dao động trung bình læn lþĉt 32.104 ±
17.501 trĀng/cá cái và 298.456 ± 140.909
trĀng/kg cá cái. Đþąng kính trĀng đät giá trð là
0,97 ± 0,04mm ć giai đoän IV. Chiều dài thành
thýc đæu tiên (Lm50) đät đþĉc là 13,5cm.
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