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ABSTRACT 

A study on reproductive biological characteristics of tank goby (Glossogobius 
giuris,  Hamilton, 1822) was carried out in Can Tho city from September 2011 
to May 2012. Around 30 fish samples were monthly collected in Hau river by 
using trawl net. The results of the study indicated that the lowest conditions 
factor (CF) was determined in October, while the highest one was in November. 
Meanwhile the highest gonadosomatic index (GSI) found in October and the 
lowest was in January. However, the lowest hepatosomatic index (HSI) was in 
October for both sexes, while the highest HIS values were in January for 
females and in December for males. Absolute fecundity of tank gopy G. 
giuris fluctuated from 16,985 to 77,298 eggs/female. Tank goby eggs are oval 
and small, but the eegs can be observed when the ovaries reached stage IV or V 
and the diameter of egg ranged from 0.621 mm to 0.719 mm. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu về đặc điểm sinh học sinh sản của cá bống cát (Glossogobius 
giuris, Hamilton, 1822) đã được tiến hành ở thành phố Cần Thơ từ tháng 9 năm 
2011 đến tháng 5 năm 2012. Khoảng 30 mẫu/tháng được thu để phân tích một 
số đặc điểm sinh học sinh sản. Kết quả nghiên cứu đã xác định được hệ số điều 
kiện CF thấp nhất vào tháng 10 và cao nhất vào tháng 11. Tương tự, hệ số 
thành thục sinh dục (GSI) của cá cái và cá đực đạt cao nhất vào tháng 10 và 
thấp nhất vào tháng 1. Ngược lại thì hệ số tích lũy năng lượng (HSI) của cá cái 
và cá đực thấp nhất vào tháng 10 và cao nhất vào tháng 1 đối với cá cái và 
tháng 12 đối với cá đực. Nghiên cứu đã xác định được sức sinh sản tuyệt đối 
của cá bống cát là khá cao dao động từ 16.985 đến 77.298 trứng/cá cái. Trứng 
cá bống cát có hình bầu dục, kích thước trứng nhỏ nhưng có thể quan sát bằng 
mắt thường khi buồng trứng đạt giai đoạn IV hoặc V và trung bình đường kính 
trứng dao động từ 0,621 mm đến 0,719 mm. 

 

1 GIỚI THIỆU 

Cần Thơ là một trong những vùng phát triển 
mạnh về nuôi trồng thủy sản (NTTS) và khai thác 
nội đồng. Năm 2009, NTTS đạt 191.878 tấn 
chiếm 97%, sản lượng khai thác nội đồng của Cần 
Thơ là 6.053 tấn chiếm 3% sản lượng thủy sản 
chủ yếu. (Theo Niên giám thống kê, 2009). Được 
sự ưu đãi của thiên nhiên, nguồn lợi thủy sản 
(NLTS) ở Cần Thơ nói riêng và ở ĐBSCL nói 
chung rất đa dạng và phong phú, mang những nét 

đặc trưng cho thủy vực sông, ruộng và mương 
vườn. Là nơi tập trung nhiều loài cá có giá trị kinh 
tế và một số loài cá đã xuất hiện ở những nước 
trong lưu vực sông Mê Kông, đây là nguồn thu 
nhập đáng kể cho người dân. Năm 2000, Cần Thơ 
có sản lượng khai thác thủy sản 6.576 tấn thì đến 
2009 đã giảm xuống còn 6.053 tấn (Niên giám 
thống kê, 2009). Ngày nay, do con người khai 
thác vô tội vạ, không hợp lý, cùng với những tác 
động từ hoạt động nông nghiệp, chất thải từ công 
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nghiệp và sinh hoạt của con người,… đã làm cho 
NLTS ngày càng suy giảm. Đặc biệt là những loài 
cá có kích thước nhỏ nhưng số lượng nhiều như 
cá bống cát có sản lượng bị suy giảm nhiều trong 
thời gian gần đây vì theo như tác giả Kenzo 
Utsugi (2011) những loài cá có kích thước nhỏ rất 
dễ bị tổn thương và ít có khả năng chống chọi lại 
sự thay đổi của môi trường nhưng chúng rất quan 
trọng trong hệ sinh thái, là những sinh vật chỉ thị 
cho môi trường. Trong khi đó những loài cá này 
lại ít được quan tâm nghiên cứu do có giá trị kinh 
tế thấp. Bên cạnh đó những nghiên cứu về đặc 
điểm sinh học sinh sản một số loài cá thuộc họ cá 

Bống để ứng dụng vào việc sản xuất giống phục 
vụ cho NTTS còn hạn chế. Với ý nghĩa trên, đề tài 
“Một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá bống 
cát Glossogobius giuris (Hamilton, 1822) phân 
bố ở Cần Thơ” được thực hiện. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Quá trình nghiên cứu được tiến hành thu mẫu 
mỗi tháng trong thời gian từ tháng 9 năm 2011 
đến tháng 2 năm 2012 tại 3 quận thuộc Thành phố 
Cần Thơ là Thốt Nốt, Ô Môn và Ninh Kiều. 

Hình 1: Bản đồ khu vực nghiên cứu tại Thành phố 
Cần Thơ 

Vị trí thu mẫu 

 
2.2 Phương pháp phân tích đặc điểm sinh học 

sinh sản 

Mẫu cá được thu định kỳ hàng tháng với số 
lượng 30 mẫu/đợt thu tại 3 quận thuộc Thành phố 
Cần Thơ. Mẫu cá thu tại quận Ninh Kiều, quận Ô 
Môn và quận Thốt Nốt là cùng một quần đàn cá 
bống cát Glossogobius giuris (Hamilton, 1822). 
Mẫu cá được thu mua từ phương tiện khai thác 
phổ biến trên sông Hậu như lưới cào, đáy, sau đó 
mẫu được trữ trong nước đá và mang về phòng thí 
nghiệm phân tích. 

2.2.1 Quan sát đặc điểm và xác định mức độ 
thành thục của tuyến sinh dục 

Quan sát hình thái bên ngoài của tuyến sinh 
dục kết hợp với tiêu bản mô học để mô tả đặc 
điểm và xác định mức độ thành thục của tuyến 
sinh dục dựa vào thang thành thục sinh dục của 
tác giả Nikolsky (1963). 

Tuyến sinh dục sau khi đã xác định giai đoạn 
thành thục (qua việc quan sát hình thái bên ngoài) 
được mang đi cắt mô theo phương pháp của Drury 

và Wallington (1967), Kierman (1990) được trích 
dẫn bởi Phan Phương Loan (2006). 

2.2.2 Xác định hệ số thành thục (GSI) 

GSI (%) = GW * 100/ Wn 

Trong đó: GSI: Hệ số thành thục (%); GW: 
Khối lượng tuyến sinh dục (g);  

Wn: Khối lượng cơ thể không nội quan (g)  

2.2.3 Hệ số tích lũy năng lượng (HSI) 

HSI = W gan * 100 / Wn 

Trong đó: HSI: Chỉ số tích lũy năng lượng 
(%); W gan: Khối lượng gan (g);  

Wn: Khối lượng cơ thể không nội quan (%). 

2.2.4 Hệ số điều kiện CF  

Được tính từng tháng theo công thức của Hile 
(1936) như sau: CF = W/ Lb. Trong đó: CF là hệ 
số điều kiện; W là trọng lượng thân cá (gam); L là 
chiều dài thân cá (cm); b là hệ số tăng trưởng 

2.2.5 Sức sinh sản 

Giải phẫu cá lấy buồng trứng ở giai đoạn đếm 
được (GĐ IV, V), cân khối lượng buồng trứng, 
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lấy mẫu buồng trứng một cách ngẫu nhiên, cân 
mẫu đại diện, cố định mẫu đại diện trong dung 
dịch Gilson’s fluid để trứng tách rời, đếm toàn bộ 
các mẫu đại diện và tính theo công thức: 

2.2.6 Sức sinh sản tuyệt đối 

F = n * G / g 

Trong đó: G: Khối lượng buồng trứng (g); g: 
Khối lượng mẫu trứng được lấy ra để đếm (g); n: 
số trứng của mẫu được lấy ra để đếm. 

2.2.7 Sức sinh sản tương đối (FA)  

Theo công thức của Hardisty (1964) được trích 
dẫn bởi Phạm Thanh Liêm và Trần Đắc Định 
(2004):  

FA =  F/W 

Trong đó: F: sức sinh sản tuyệt đối; W: Khối 
lượng thân (g). 

2.2.8 Xác định sự biến động của đường kính 
trứng qua các tháng 

Lấy buồng trứng của từng tháng mang đi phân 
tích, mỗi buồng trứng lấy ở 3 vị trí đầu, giữa và 
cuối, sau đó đo khoảng 30-40 trứng và được đo 
bằng thước đo trên kính hiển vi. 

2.2.9 Xử lý số liệu 

Số liệu đã được tính toán dưới dạng giá trị 
trung bình, độ lệch chuẩn. Các phần mềm 
Microsoft Excel được sử dụng để phân tích, xử lý 
số liệu. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Đặc điểm tuyến sinh dục cá bống cát 
Glossogobius giuris (Hamilton, 1822) 

Quan sát mẫu cá bống cát trong thời gian 6 
tháng, kết quả cho thấy khó xác định được giới 
tính của cá qua hình thái bên ngoài đặc biệt là cá 
ở giai đoạn còn nhỏ (GĐ I, II) vì giữa cá đực và 
cái không thấy có sự khác biệt. Hình thái bên 
ngoài tuyến sinh dục của cá bống cát được trình 
bày ở Hình 2 và Hình 3. 

 
Hình 2: Tinh sào giai đoạn II

 

Hình 3: Noãn sào giai đoạn IV 

Tuyến sinh dục cái 

Giai đoạn III: tế bào trứng chuyển sang giai 
đoạn sinh trưởng chất dinh dưỡng, noãn bào bắt 
đầu giai đoạn tích lũy, xuất hiện nhiều không bào 
không bắt màu, nhân lớn bắt màu tím nhạt, kích 
thước noãn bào gia tăng. Tế bào chất vẫn còn ưa 
kiềm nhưng yếu, noãn hoàng xuất hiện nhiều bắt 
màu hồng của eosin. Tiêu bản mô buồng trứng 
của cá bống cát ở giai đoạn III được trình bày ở 
Hình 4. 

 
Hình 4: Tiêu bản mô buồng trứng GĐ III (Vật kính 

(VK) 10) 

B: Nhân ưa kiềm yếu bắt màu nhạt, C: Màng noãn bào, E: 
Không bào không bắt màu 

Giai đoạn IV: Kích thước noãn bào gia tăng rõ 
rệt, số tiểu hạch trong nhân giảm và từ từ tan biến 
vào dịch nhân, kích thước noãn bào giai đoạn này 
đạt cực đại, nhân không có hình dạng nhất định, 
không bào xuất hiện nhiều và gia tăng về kích 
thước. Tiêu bản mô buồng trứng cá bống cát giai 
đoạn IV được trình bày ở Hình 5. 
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Hình 5: Tiêu bản mô buồng trứng GĐ IV (VK 100) 

A: Tiểu hạch, B: Nhân ưa kiềm yếu bắt màu nhạt, C: Màng 
noãn bào, D: Noãn hoàng xuất hiện bắt màu hồng của eosin, 
E: Không bào không bắt màu 

3.2 Sự biến động của tỷ lệ thành thục sinh dục  

Sự biến động của tỷ lệ thành thục sinh dục của 
cá bống cát được phân tích và dựa vào thang 
thành thục của tác giả Nikolsky (1963). Kết quả 
sự biến động của tỷ lệ thành thục sinh dục của cá 
cái và cá đực được trình bày ở Hình 6 và Hình 7. 

 
Hình 6: Tỷ lệ thành thục sinh dục của buồng trứng 

cá bống cát ở Thành phố Cần Thơ

Hình 7: Tỷ lệ thành thục sinh dục của buồng tinh cá 
bống cát ở Thành phố Cần Thơ 

Kết quả từ Hình 6 cho thấy buồng trứng cá 
bống cát đạt giai đoạn IV cao nhất vào tháng 10 
(41%); tháng 12, 1 và 2 buồng trứng không thấy 

xuất hiện giai đoạn IV. Trong quá trình thu mẫu 
và phân tích không thấy buồng trứng giai đoạn V, 
có thể đây là giai đoạn cá tham gia sinh sản nên 
rất khó phát hiện giai đoạn này. So với nghiên cứu 
của tác giả Lê Thị Ngọc Thanh (2010), nhận thấy 
kết quả không có sự khác biệt đáng kể, tỷ lệ 
buồng trứng cá bống cát đạt GĐ IV cao vào các 
tháng 9, 10. Tương tự kết quả từ Hình 7 cho thấy 
buồng tinh cá bống cát đạt GĐ III cao vào tháng 
10 (50%) và giảm dần ở các tháng tiếp theo. 
Trong khi phân tích không thấy buồng tinh GĐ IV 
và V, đây là giai đoạn cá thành thục sinh dục và 
tham gia sinh sản, có thể trong thời gian thu mẫu 
chỉ thu những loài cá bống cát có kích cỡ nhỏ, 
chúng chưa đạt tới kích cỡ thành thục nên khó 
phát hiện được GĐ IV hoặc do tập tính sinh sản 
của cá.  

3.3 Hệ số thành thục sinh dục 

Hệ số thành thục (GSI) là một trong những chỉ 
số dùng để dự đoán mùa vụ sinh sản và là điều 
kiện để nhận biết mức độ thành thục của sản 
phẩm sinh dục. Kết quả phân tích về sự biến động 
của hệ số thành thục sinh dục của cá bống cát 
được trình bày ở Hình 8 và Hình 9.  

 
Hình 8: Hệ số thành thục sinh dục của cá bống cát 

cái ở Cần Thơ 

 

Hình 9: Hệ số thành thục sinh dục của cá bống cát 
đực ở Cần Thơ 
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Dựa vào kết quả thể hiện ở Hình 8 và Hình 9, 
hệ số thành thục sinh dục của cá cái và cá đực đạt 
cao nhất vào tháng 10 (7,61±4,39 và 0,760±0,25) 
và thấp nhất vào tháng 1 (0,68±0,42 và 0,191± 
0,10). Điều này đúng vì vào tháng 9 và tháng 10 
tuyến sinh dục của cá phát triển ở giai đoạn III, IV 
nhiều; tháng 1 là lúc cá đã sinh sản xong chuẩn bị 
tích lũy vật chất dinh dưỡng để tham gia vào quá 
trình thành thục sinh dục và sinh sản, do đó thời 
gian này tuyến sinh dục của cá chủ yếu phát hiện 
ở những giai đoạn I và II vì vậy mà GSI thấp nhất 
vào tháng 1.  

So sánh với kết quả nghiên cứu của Lê Thị 
Ngọc Thanh (2010) thấy hệ số GSI của cá bống 
cát ở Bạc Liêu và Sóc Trăng cao vào các tháng 9, 
10, 11 và giảm dần về các tháng tiếp theo, thấp 
nhất vào tháng 1, kết quả trong nghiên cứu này 
tương đối phù hợp. Qua kết quả nghiên cứu ta 
thấy cả cá đực và cá cái đều có giá trị GSI cao 
nhất vào tháng 10 và giảm dần vào các tháng tiếp 
theo, thấp nhất vào tháng 1. Kết hợp thông tin từ 
ngư dân khai thác cá bống cát trên địa bàn Cần 

Thơ thì cá bống cát mang trứng nhiều vào khoảng 
rằm tháng 7 âm lịch tương đương với khoảng 
tháng 8, tháng 9 dương lịch. Vì vậy, ta có thể dự 
đoán mùa vụ sinh sản của cá bống cát là vào 
khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11. 

3.4 Hệ số tích lũy năng lượng 

Kết quả phân tích mẫu đã ghi nhận được hệ số 
tích lũy năng lượng (HSI) của cá bống cát cái và 
đực phân bố ở Cần Thơ thể hiện trong Hình 10 và 
Hình 11. 

Qua kết quả thể hiện ở Hình 10 và Hình 11, ta 
nhận thấy ngược lại với hệ số GSI thì hệ số HSI 
của cá cái và đực thấp nhất vào tháng 10 (2,20± 
0,78 và 1,60±0,82) và cao nhất vào tháng 1 đối 
với cá cái (3,67±2,13) và tháng 12 đối với cá đực 
(3,21±1,24). Kết quả này phù hợp vì những mẫu 
cá thu ở tháng 10 có khối lượng gan nhỏ trong khi 
đó khối lượng tuyến sinh dục lại lớn, ngược lại 
những mẫu cá thu ở tháng 12 và tháng 1 có khối 
lượng gan lớn và khối lượng tuyến sinh dục chỉ 
mới phát hiện ở giai đoạn I và II. 

Hình 10: Hệ số tích lũy năng lượng HSI của cá 
bống cát cái ở Cần Thơ 

Theo nhận định của Hoar et al. (1979) và 
Hirshfield (1980) cho rằng trong suốt mùa vụ sinh 
sản, các loài động vật sử dụng 1 lượng lớn năng 
lượng cho sự phát triển tuyến sinh dục, nếu nguồn 
thức ăn bị hạn chế thì quá trình phát triển tuyến 
sinh dục sẽ sử dụng nguồn năng lượng được dự 

trữ ở gan và đây là nguyên nhân làm cho giá trị  
hệ số HSI giảm. Và tác giả Fouda et al. (1993) 
cũng giải thích rằng khối lượng gan giảm trong 
suốt giai đoạn trước khi sinh sản nguyên nhân có 
thể do sự chuyển năng lượng từ gan đến tuyến 
sinh dục. 

Hình 11: Hệ số tích lũy năng lượng HSI của cá 
bống cát đực ở Cần Thơ 
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3.5 Hệ số điều kiện 

Kết quả phân tích mẫu cá bống cát ở Cần Thơ 
đã ghi nhận được hệ số điều kiện CF qua 6 tháng 
thu mẫu thể hiện Hình 12. Qua đó thấy được hệ số 
CF thấp nhất ở tháng 10 (0,0071 ± 0,0010) và cao 
nhất vào tháng 11 (0,0224 ± 0,0014). Dựa vào kết 
quả trên ta thấy khi hệ số CF giảm thì hệ số GSI 

của cá tăng. Điều này đúng với nhận định của 
Nguyễn Văn Kiểm (1999) cho rằng khi tuyến sinh 
dục hoàn tất quá trình tích lũy dinh dưỡng cũng là 
thời điểm chất dinh dưỡng trong cơ, gan và các tổ 
chức khác là thấp nhất. So sánh với kết quả của 
Lê Thị Ngọc Thanh (2010), kết quả nghiên cứu 
này có sự sai khác nhưng không đáng kể.  

Hình 12: Hệ số điều kiện của cá bống cát ở 
Cần Thơ biến động trong thời gian thu mẫu 

3.6 Sức sinh sản của cá bống cát 

Kết quả phân tích sức sinh sản của 15 mẫu cá 
bống cát phân bố ở Cần Thơ được trình bày ở 
Hình 13 cho ta thấy sức sinh sản tuyệt đối của cá 
bống cát Glossogobius giuris (Hamilton, 1822) 
tương đối cao dao động từ 16.985 trứng/cá cái đến 
77.298 trứng/cá cái và sức sinh sản tương đối 
trung bình là 2.262±329 trứng/g cá cái. So sánh 
với nghiên cứu của Lê Thị Ngọc Thanh (2010) thì 
sức sinh sản trung bình của cá bống cát ở Bạc 

Liêu có giá trị thấp hơn. Điều này có thể do ảnh 
hưởng của khối lượng cá đến sức sinh sản và 
được thể hiện ở hình 13. Kết quả phân tích 15 
mẫu cá cho thấy sức sinh sản tuyệt đối và trọng 
lượng thân của cá tương quan theo phương trình 
hồi quy hàm số mũ F=2446,3W0,9671 hệ số tương 
quan rất chặt chẽ (R2=0,894). Qua phương trình 
trên ta thấy khi trọng lượng thân cá tăng lên thì 
sức sinh sản tuyệt đối của cá cũng tăng lên theo 
quy luật hàm số mũ. 

Hình 13: Phương trình tương quan khối 
lượng cá - sức sinh sản tuyệt đối của cá bống 

3.7 Đường kính trứng cá bống cát 

Kết quả quan sát đường kính trứng nhận  
thấy trứng cá bống cát có hình bầu dục, kích 
thước trứng nhỏ nhưng có thể quan sát bằng mắt 
thường khi buồng trứng đạt giai đoạn III, IV. 
Trung bình đường kính trứng đo được dao động 

từ từ 0,62 mm ± 0,05 đến 0,72 mm ± 0,08. Ở 
tháng 11 đường kính trứng của cá bống cát đạt 
cao nhất nhưng thời gian này thì giai đoạn IV có 
tỷ lệ thấp hơn tháng 9 và tháng 10. Nguyên nhân 
có thể do kích cỡ của buồng trứng giữa các cá thể 
không giống nhau, do quá trình lấy mẫu buồng 
trứng để đo đường kính, có những mẫu vừa 
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chuyển từ cuối giai đoạn III sang đầu giai đoạn IV 
nên đường kính trứng nhỏ (tháng 9 và tháng 10), 
những mẫu chuyển từ cuối giai đoạn IV sang đầu 
giai đoạn V nên lúc này đường kính trứng đạt cực 
đại (tháng 11). Nhìn chung trung bình đường kính 
trứng dao động không đáng kể qua các tháng. So 
sánh với kết quả của Lê Thị Ngọc Thanh (2010) 
thì đường kính trứng cá bống cát phân bố ở Cần 
Thơ nhỏ hơn ở Bạc Liêu và Sóc Trăng nhưng 
trứng đều đạt kích thước lớn nhất vào tháng 11. 
Kết hợp các đặc điểm sinh học sinh sản trên ta 
thấy cá bống cát thành thục sinh dục và tham gia 
sinh sản vào thời gian từ tháng 8 đến tháng 11.  

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết luận 

Mùa vụ sinh sản của cá bống cát Glossogobius 
giuris (Hamilton, 1822) phân bố ở thành phố Cần 
Thơ tập trung từ tháng 8 đến tháng 11 trong năm. 

Sức sinh sản tuyệt đối của cá bống cát tương 
đối cao dao động từ 16.985 đến 77.298 trứng/cá 
cái. Trứng cá bống cát có hình bầu dục, kích 
thước trứng nhỏ nhưng có thể quan sát bằng  
mắt thường khi buồng trứng đạt giai đoạn III, IV 
và trung bình đường kính trứng đo được vào 
tháng 9, 10 và 11 dao động từ 0,62±0,05 mm đến 
0,72±0,08. 

4.2 Đề xuất 

Tiếp tục nghiên cứu một số đặc điểm sinh học 
của cá bống cát phân bố ở Cần Thơ từ tháng 3 đến 
tháng 8. 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của cá bống cát 
ở các địa phương khác thuộc đồng bằng sông Cửu 
Long. 
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