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ABSTRACT
The study was conducted in the Hau Giang province from May 2013 to
January 2014 to assess differences of composition and numbers of benthic
macroinvertebate between irrigation canals and main rivers influenced by
agricultural activities. Results showed that richness and density of
benthics were not correlated with water quality parameters, including:
temperature, pH, electrical conductivity (EC), dissolved oxygen (DO) and
chemical oxygen demand (COD) and other physicochemical variables of
sediments including: pH, EC, organic matters and soil texture of water
bodies affected by agricultural activities. The composition and numbers of
benthics at bottom of the affected canals were found to decrease with 25
species and density of 20 – 7,700 individuals.m-2, compared to that at
bottom of the rivers with 43 species and density of 210 – 35,990
individuals.m-2. Further studies on assessing the effects of pesticides on the
benthic macroinvertebates are needed.
TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiê ̣n tại Hậu Giang từ thá ng 5/2013 đế n thá ng
01/2014 nhằm đá nh giá sự khác nhau về thành phần và số lượng loà i động
vật đáy ở sông (rạch) và kênh nội đồ ng chi ̣u ả nh hưởng bởi canh tá c nông
nghiê ̣p. Trong thuỷ vực chi ̣u ả nh hưởng bởi canh tá c nông nghiê ̣p, thà nh
phầ n và số lượng loà i động vật đá y không tương quan với cá c chı̉ tiêu chấ t
lượng môi trường nước như nhiê ̣t độ, pH, EC, DO, nồ ng độ COD và cá c
chı̉ tiêu chấ t lượng bù n đá y như pH, EC, %CHC, thà nh phầ n cơ giới.
Thà nh phầ n và số lượng loà i động vật đá y trong bùn đáy trên kênh nội
đồng là 25 loà i và 20 – 7.700 cá thể /m2 kém đa dạng hơn so với trên sông
(rạch) chı́ nh là 43 loà i và 210 – 35.990 cá thể /m2. Vı̀ vậy, cần có các
nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng của dư lượng thuố c bả o vê ̣ thực vật
trong môi trường nước và bù n đá y đến sự phân bố động vật đá y trong các
thủy vực nghiên cứu.

Trích dẫn: Nguyễn Phan Nhân, Phạm Văn Toàn và Bùi Thị Nga, 2016. Đă ̣c điể m đô ̣ng vâ ̣t đáy trên mô ̣t số
thủy vực ảnh hưởng đến canh tác nông nghiê ̣p tại tı̉nh Hâ ̣u Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại
học Cần Thơ. 42b: 65-74.
đáy và có vai trò quan tro ̣ng trong thuỷ vực như
mắ c xı́ch trong ma ̣ng lưới thức ăn, khả năng lo ̣c
sa ̣ch nước và chı̉ thi ̣cho môi trường (Catisllo et al.,

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Đô ̣ng vâ ̣t đáy (ĐVĐ) là nhóm sinh vâ ̣t có chu
kỳ số ng khá dài, thường số ng cố đinh
̣ trong nề n
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nghiệp trên địa bàn các huyện trong tỉnh. Với 6
sông (rạch) khảo sát không chỉ phục vụ cho mục
đích tưới tiêu nước cho ruộng lúa mà còn tiếp nhận
trực tiếp nguồn nước thải từ hoạt động sản xuất
nông nghiệp thông qua kênh nội đồng; mặt khác,
ruộng lúa khảo sát đều thông với kênh nội đồng.
Theo báo cáo của Bùi Thị Nga và ctv., (2014) cho
thấy khoảng 97 tên thương mại thuốc BVTV với
khoảng 64 hoạt chất thuộc 32 nhóm thuốc đang
được sử dụng tại huyện Long Mỹ, Vị Thủy và
Phụng Hiệp với tỷ lệ sử dụng nhóm thuốc diệt nấm
(55,48%) cao hơn so với nhóm thuốc diệt côn trùng
(17,04%) và diệt cỏ (19,62%); tần suất phun xịt
thuốc BVTV của nông dân vùng khảo sát cao,
trung bình 7-8 lần/vụ. Hơn 90,71% nông dân vùng
nghiên cứu phun xịt thuốc trừ sâu ở giai đoạn lúa
trước 40 ngày tuổi. Dư lượng các chất có thể đi vào
môi trường nước, lắ ng tu ̣ xuố ng nề n đáy, gia tăng
hàm lượng dinh dưỡng và đô ̣c chấ t trong nề n đáy
gây nên sự thay đổi thành phần loài và số lươ ̣ng
loài động vật đáy. Do đó, nghiên cứu về “Đă ̣c điể m
đô ̣ng vâ ̣t đáy trên mô ̣t số thuỷ vực ảnh hưởng canh
tác nông nghiê ̣p ta ̣i tın̉ h Hâ ̣u Giang” đươ ̣c thực
hiện là cần thiết.

2006). Trong hê ̣ thố ng kênh, ra ̣ch chiụ ảnh hưởng
bởi canh tác nông nghiê ̣p, sự phân bố ĐVĐ phụ
thuộc chủ yế u vào nhiều yếu tố như chấ t lươ ̣ng
nước (nhiê ̣t đô ̣, DO, pH), đă ̣c tı́nh lý-hóa nề n đáy,
hàm lươ ̣ng chấ t hữu cơ và dư lươ ̣ng thuố c bảo vê ̣
thực vâ ̣t (Armitage et al., 1987; Nelson and
Lieberman, 2002, Lenwood et al., 2007). Những
thay đổ i vâ ̣t chấ t hữu cơ trong nề n đáy trên sông
(ra ̣ch) bị ảnh hưởng từ hoa ̣t đô ̣ng sản xuấ t nông
nghiê ̣p cũng làm thay đổ i đáng kể thành phầ n và số
lươ ̣ng loài ĐVĐ (Sen-Her Shieh et al., 1999).
Nghiên cứu của Ahmadi et al., (2012) cho rằ ng các
loài ĐVĐ thuô ̣c ho ̣ Chironomidae, Pisidiidae; lớp
Oligochaeta, Gastropoda, Malacostraca và bô ̣
Odonata thıć h ứng với môi trường giàu hữu cơ;
ngươ ̣c la ̣i bô ̣ Trichoptera chı̉ thi ̣ cho môi trường
không bi ̣ ô nhiễm. Sử du ̣ng thuốc bảo vệ thực vật
(BVTV) cũng là yế u tố quan tro ̣ng ảnh hưởng đế n
cấ u trúc và thành phầ n loài ĐVĐ (Cristina et al.,
2009). Lớp Insecta (bộ Ephemeroptera, Plecoptera
và Trichoptera - EPT) và lớp Malacostraca đã giảm
đáng kể số lươ ̣ng cá thể sau khi phơi nhiễm với các
loại thuốc BVTV (Elske et al., 2005; Michael et
al., 2006), ngược lại lớp Oligochaeta và lớp
Mollusca tăng số lươ ̣ng cá thể sau khi phơi nhiễm
(Friberg et al., 2003, Lenwood et al., 2006;
Michael et al., 2006; Roessink et al., 2006;
Albarinõ et al., 2007).

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Thời gian và điạ điể m nghiên cứu
Nghiên cứu đươ ̣c thực hiê ̣n từ tháng 5/2013 –
01/2014. Mẫu được thu tại các đoạn thuộc sông
Xà No (xã Vị Thanh, huyện Vị Thuỷ), sông Cái
Lớn (xã Long Trị, huyện Long Mỹ), sông Nàng
Mau (thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp), sông
Lái Hiếu (xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp), sông
Quản Lộ Phụng Hiệp (xã Phương Phú, huyện
Phụng Hiệp), ra ̣ch Mái Dầ m (thi ̣ trấ n Mái Dầ m,
huyê ̣n Phu ̣ng Hiê ̣p) và các kênh nội đồng là nơi
trực tiếp tiếp nhận nguồn nước thải từ hoạt động
sản xuất nông nghiệp, có sự lưu thông với các đoạn
sông (rạch) khảo sát (Hình 1).

Hâ ̣u Giang là tı̉nh thuầ n nông với cơ cấ u sử
du ̣ng đấ t nông nghiê ̣p lớn, diê ̣n tı́ch khoảng
140.271 ha (Niên giám Thố ng kê, 2012). Trong đó,
cây lúa đươ ̣c xem là cây trồ ng chủ lực của tı̉nh
(chiế m 97%) phân bố chủ yế u ở 3 huyê ̣n Long My,̃
Vi ̣ Thuỷ và Phu ̣ng Hiê ̣p. Hơn nữa, Hậu Giang có
mạng lưới kênh rạch chằng chịt để phu ̣c vu ̣ sản
xuấ t nông nghiê ̣p với 6 sông (rạch) chính là Rạch
Mái Dầm, xáng Xà No, sông Cái Lớn, xáng Lái
Hiếu, Quản Lộ Phụng Hiệp và xáng Nàng Mau. Từ
6 sông (rạch) chính dẫn nước vào mạng lưới kênh
nội đồng và ruộng lúa phục vụ cho sản xuất nông
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Hình 1: Bản đồ khu vực thu mẫu
b. Mẫu bù n đá y trên kênh nội đồ ng và sông (rạch)

2.2 Phương pháp thu mẫu
a. Mẫu động vật đá y không xương số ng

Mẫu bùn đáy là mẫu tổ hơ ̣p của 5 mẫu đơn
(khố i lươ ̣ng tương đố i bằ ng nhau) với tổng khối
lượng là 1,5 Kg. Mẫu được thu bằng gàu Ekman
(0,036 m2) tại cùng vi ̣ trı́ và thời gian thu mẫu
ĐVĐ (Bảng 1). Phương pháp thu mẫu theo TCVN
7538-2:2005 về chất lượng đất, lấy mẫu và hướng
dẫn kỹ thuâ ̣t lấ y mẫu.
c. Mẫu nước trên kênh nội đồ ng và sông (rạch)

Mẫu đô ̣ng vâ ̣t đáy được thu đồng thời trên kênh
nội đồng và sông (ra ̣ch) chıń h. Mỗi khu vực thu 6
điểm ứng với 6 mẫu trên sông (rạch) và kênh nội
đồng (Bảng 1). Mỗi điểm cách nhau từ 100 – 500
m trên kênh nội đồng và 500 – 1000 m trên sông
(rạch). Mẫu được thu vào thời điểm vụ lúa Hè-Thu
tại khu vực nghiên cứu.

Mẫu nước mă ̣t là mẫu tổ hơ ̣p của 5 mẫu đơn
(thể tích bằng nhau) với tổ ng thể tı́ch 1 L, đươ ̣c thu
cùng vi ̣ trı́ và thời gian thu mẫu đô ̣ng vâ ̣t đáy
(Bảng 1). Phương pháp thu mẫu theo TCVN 5994
– 1995 về chấ t lươ ̣ng nước lấ y mẫu, hướng dẫn lấ y
mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân ta ̣o. Mẫu nước
sau khi thu đươ ̣c trữ la ̣nh và vâ ̣n chuyể n về phòng
thı́ nghiê ̣m.

Phương pháp thu mẫu ĐVĐ theo tiêu chuẩn của
MRC [Mekong River Commission] (2010): Sử
dụng gàu Ekman (0,036 m2) để thu mẫu động vật
đáy, mỗi điểm thu 5 gàu. Mẫu ĐVĐ cho vào rây có
kích thước mắt lưới 0,5 mm để loại bỏ rác và bùn.
Mẫu sau khi rây được cho vào túi ny-lon và đươ ̣c
bảo quản bằng dung dịch formol 8%, ghi lại vị trí
thu mẫu và thời điểm thu mẫu sau đó mang về
phòng thí nghiệm trong ngày.
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Bảng 1: Tọa độ các điểm thu mẫu tại các khu vực nghiên cứu
Khu vực

Điểm
1

Sông
48P 0583081
UTM 1072161
Sông QL.Phụng Hiệp
2
48P 0583032
(huyện Phụng Hiệp)
UTM 1072122
3
48P 0582975
UTM 1072079
1
48P 0572823
UTM 1077788
Sông Lái Hiếu
2
48P 0572710
(huyện Phụng Hiệp)
UTM 1077727
3
48P 0572539
UTM 1077637
1
48P 0566097
UTM 1071703
Sông Cái Lớn
2
48P 0566052
(huyện Long Mỹ)
UTM 1071694
3
48P 0566130
UTM 1071732
1
48P 0570416
UTM 1086280
Sông Nàng Mau
2
48P 0570503
(huyện Vị Thủy)
UTM 1086296
3
48P 0570555
UTM 1086302
1
48P 0561028
UTM 1090209
Sông Xà No
2
48P 0560920
(huyện Vị Thủy)
UTM 1090077
3
48P 0560875
UTM 1090058
48P 0595532
Rạch Mái Dầm
1
UTM 1098319
(huyện Châu Thành)
2.3 Phương pháp phân tích mẫu
2.3.1 Phương phá p phân tı́ ch mẫu động vật
đá y không xương số ng

Kênh nội đồng
48P 0579414
UTM 1072079
48P 0579483
UTM 1072110
48P 0579503
UTM 1072130
48P 0572840
UTM 1078199
48P 0572984
UTM 1076918
48P 0572890
UTM 1077154
48P 0566155
UTM 1071543
48P 0566159
UTM 1071508
48P 0566215
UTM 107138
48P 0570480
UTM 1086521
48P 0570528
UTM 1086449
48P 0570546
UTM 1086457
48P 0560328
UTM 1090012
48P 0560347
UTM 1090021
48P 0560451
UTM 1090120

Đặc điểm

Khu vực sản xuất lúa 2 vụ

Chuyên canh lúa 3 vụ xen
canh mía

Khu vực chuyên canh lúa 3 vụ

Khu vực chuyên canh tác lúa 3
vụ xen canh mía

Khu vực chuyên canh lúa 3 vụ

Khu vực đô thị và khu công
nghiệp
5979:2007 về chấ t lươ ̣ng đấ t, xác đinh
̣ pH; TCVN
6650:2000 về chấ t lươ ̣ng đấ t, xác đinh
̣ đô ̣ dẫn điê ̣n
riêng (EC); TCVN 5257:1990 đấ t trồ ng tro ̣t,
phương pháp xác đinh
̣ thành phầ n cơ giới và
%CHC (hàm lươ ̣ng chấ t hữu cơ) bằ ng phương
pháp chuẩ n đô ̣ Walkley-Black (Nelson and
Sommers, 1996).
2.3.3 Phương phá p phân tı́ ch cá c chı̉ tiêu lý hóa củ a nước
-

Mẫu động vật đáy được quan sát dưới kıń h lúp,
kıń h nhıǹ nổ i và kính hiển vi để xác định các đặc
điểm về hình thái. Các loài động vật đáy được định
danh dựa theo tài liệu phân loại của Đặng Ngọc
Thanh và ctv. (1980), Nguyễn Xuân Quýnh (2001),
Robert et al. (1971) và ITIS [Integrated Taxonomic
Information System] (http://www.itis.gov).
2.3.2 Phương phá p phân tı́ ch cá c chı̉ tiêu lý hóa củ a bù n đá y

Các chı̉ tiêu pH, đô ̣ dẫn điê ̣n (EC), nồ ng đô ̣ oxy
hoà tan trong nước (DO) và nhiê ̣t đô ̣ đươ ̣c đo trực
tiế p ta ̣i hiê ̣n trường (Bảng 2). Nhu cầ u oxy hóa ho ̣c
(COD) đươ ̣c phân tıć h bằ ng phương pháp hoàn lưu
hở, dùng chất oxy hóa potassium dichromate
(K2Cr2O7).

Các chı̉ tiêu pH, EC, thành phần cơ giới của
mẫu bùn đáy đươ ̣c phân tıć h theo TCVN
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Bảng 2: Phương pháp thu và phân tích các chỉ tiêu lý-hóa
Phương pháp phân tích

Chỉ tiêu
Phương pháp thu mẫu
Bùn đáy
Thành phần cơ giới
TCVN 7538-2:2005
EC
TCVN 7538-2:2005
pH
TCVN 7538-2:2005
%CHC
TCVN 7538-2:2005
Trong nước
Nhiệt độ (oC)
Đo tại hiện trường
DO (mg/L)
Đo tại hiện trường
pH
Đo tại hiện trường
EC (µS/cm)
Đo tại hiện trường
COD (mg/L)
TCVN 5994 – 1995
2.4 Phương pháp xử lý số liêụ

TCVN 5257:1990
TCVN 6650:2000
TCVN 5979:2007
Phương pháp chuẩ n đô ̣ Walkley-Black
Máy đo HANNA HI8633
MO128 metter toledor
Máy đo HANNA HI8314
MO128 metter toledor
Phương pháp hoàn lưu hở
cực đế n các loài ĐVĐ; ngươ ̣c la ̣i, giá tri ̣ EC ảnh
hưởng tiêu cực đế n ĐVĐ. Giá tri ̣EC thıć h hơ ̣p cho
ĐVĐ dao đô ̣ng 150 – 500 µS/cm (US EPA, 2005),
nhiê ̣t đô ̣ là 300C (Resh and Rosenberg, 1984) và
pH trung tı́nh. Trong pha ̣m vi nghiên cứu của đề
tài, nhiê ̣t đô ̣, pH và EC ở 2 vùng thuỷ vực nằ m
trong khoảng thı́ch hơ ̣p cho ĐVĐ sinh trưởng và
phát triể n. Theo quy chuẩ n kỹ thuâ ̣t quố c gia về chấ t
lượng nước mă ̣t, nồ ng đô ̣ COD trong nước ở mô ̣t số
vi trı
̣ ́ trên kênh nô ̣i đồ ng chưa đa ̣t yêu cầ u nước dùng
cho mu ̣c đı́ch tưới tiêu thuỷ lợi (QCVN
08:2008/BTNMT, loa ̣i B1) được xế p vào nhóm ô
nhiễm (COD ≥ 50 mg/L), đa số vi ̣ trı́ trên sông
(ra ̣ch) chưa đa ̣t yêu cầ u cấ p nước sinh hoa ̣t (QCVN
08:2008/BTNMT, A2) được xế p vào nhóm ô nhiễm
trung bı̀nh (15 < COD < 50 mg/L). Giá tri ̣DO nước
mă ̣t ta ̣i hầ u hế t các điể m khảo sát đề u thấ p hơn hơn
QCVN 08:2008/BTNMT (loa ̣i B1: dùng cho mu ̣c
đıć h tưới tiêu thuỷ lợi) được xế p vào nhóm ô nhiễm
trung bıǹ h đế n ô nhiễm (2 ≤ DO ≤ 4 mg/L). Nồ ng đô ̣
COD cao và DO thấ p trong nước thı́ch hợp sự phát
triể n mô ̣t số loài ĐVĐ thuô ̣c ho ̣ Chironomidae (lớp
Insecta) và lớp Oligochaeta, chı̉ thi ̣ môi trường ô
nhiễm hữu cơ từ trung bı̀nh đế n nă ̣ng (Đặng Ngọc
Thanh và ctv., 2002, Nguyễn Thị Thu Thủy, 2003).

Sử dụng phần mềm SPSS 13.0 để (1) thống kê
mô tả giá tri ̣ các chı̉ tiêu lý-hóa nước và bùn đáy;
(2) kiể m đinh
̣ Pair T-test so sánh sự khác biê ̣t các
chı̉ tiêu lý-hóa giữa sông (ra ̣ch) và kênh nô ̣i đồ ng;
(3) Tương quan Person ở mức đô ̣ ý nghıã thố ng kê
5% giữa các yế u tố lý-hóa môi trường với thành
phầ n và số lươ ̣ng loài ĐVĐ.
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Đă ̣c tı́nh lý, hóa môi trường nước kênh
nô ̣i đồ ng và sông (ra ̣ch) chı́nh
Nhiê ̣t đô ̣ trung bıǹ h trên kênh nô ̣i đồ ng (31,92 ±
0,8oC) dao động không đáng kể so với trên sông
(ra ̣ch) (30,3 ±0,7oC). Tương tự giá tri ̣ trung bıǹ h
pH, DO và EC trong nước ở sông (ra ̣ch) và kênh
nô ̣i đồ ng lầ n lươ ̣t là 6,83 ±0,15 và 6,74 ±0,21;
2,12 ± 0,37 và 2,40 ±0,31 mg/L; 219,5 ±26,1 và
218,2 ± 30,7 µS/cm. Nồ ng đô ̣ COD có sự chênh
lê ̣ch rõ rê ̣t giữa sông (ra ̣ch) và kênh nô ̣i đồ ng. Giá
tri ̣ COD trên kênh nô ̣i đồ ng (30,44 ±4,04 mg/L)
cao hơn có ý nghıã so với trên sông (ra ̣ch) chıń h
(20,61 ± 3,78 mg/L) (Bảng 3).

Nhiê ̣t đô ̣ và pH nước thường có ảnh hưởng tıć h
Bảng 3: Đă ̣c tı́nh thuỷ lý-hóa trên kênh nô ̣i đồ ng và sông (ra ̣ch)
Chỉ tiêu
Nhiê ̣t đô ̣ (0C)
pH
DO (mg/L)
EC (µS/cm)
COD (mg/L)

Thấp nhất
26,1
5,90
1,20
116,2
6,50

Sông (rạch)
Cao nhất
Trung bình
32,7
30,3ns ±0,7
7,50
6,83 ns ±0,15
3,60
2,12 ns ±0,37
463,7 219,5 ns ±26,1
41,80
20,61* ±3,78

Kênh nội đồng
Thấp nhất Cao nhất
Trung bình
28,3
35,6
31,9 ns ±0,8
5,80
7,50
6,74 ns ±0,21
1,20
4,00
2,40 ns ±0,31
124,3
377,7
218,2 ns ±30,7
17,10
52,30
30,44* ±4,04

Ghi chú : Sông, rạch (số mẫu = 18); kênh nội đồ ng (số mẫu = 15); ±sai số chuẩn; ns: không khá c biê ̣t; *: khá c biê ̣t ở mức ý
nghıã 5%
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cơ giới bùn đáy ở 2 loa ̣i hıǹ h thuỷ vực nghiên cứu
được xếp vào nhóm sét pha thịt. Tuy nhiên, phần
trăm cấ p ha ̣t sét trên sông (ra ̣ch) dao động từ 17,30
– 71,30%, trung bıǹ h là 38,25% thấ p hơn có ý
nghıã so với ở kênh nô ̣i đồ ng, dao đô ̣ng 46,04 –
58,20%, trung bıǹ h 51%; ngươ ̣c la ̣i phầ n trăm cấ p
ha ̣t cát thể hiê ̣n giá tri ̣ cao trên sông (ra ̣ch)
(17,77%) khác biê ̣t so với kênh nô ̣i đồ ng (5,55%);
phần trăm hạt limon không có chênh lê ̣ch giữa
sông (ra ̣ch) và kênh nô ̣i đồ ng, dao đô ̣ng 28,50 –
65,50 và 37,80 – 52,90 tương ứng (Bảng 4).

3.2 Đă ̣c điể m lý-hóa bùn đáy trên kênh nô ̣i
đồ ng và sông (ra ̣ch) chı́nh

Giá trị pH trên sông (ra ̣ch) có xu hướng cao
hơn so với kênh nội đồng nhưng không khác biê ̣t
có ý nghıã thố ng kê, chiếm lầ n lươ ̣t 4,98 ±0,18 và
4,73 ±0,22. Tương tự giá trị pH, giá trị EC cũng thể
hiện xu hướng cao ở sông (ra ̣ch) (1317,1 ±95,6
µS/cm); thấ p ở kênh nội đồng (1221,6 ±192,7
µS/cm); ngươ ̣c la ̣i, phần trăm chất hữu cơ (%CHC)
ở kênh nô ̣i đồ ng (6,13%) cao hơn có ý nghıã so với
ở sông (ra ̣ch) (4,27 %) và được xếp vào nhóm đất
có hàm lượng CHC ở mức trung bình. Thành phần
Bảng 4: Đă ̣c tı́nh lý-hóa bùn đáy trên kênh nô ̣i đồ ng và sông (ra ̣ch)
Chỉ tiêu
pH
EC (µS/cm)
%cát
%Limon
%Sét
%CHC

Sông (rạch)
Thấp nhất Cao nhất
Trung bình
3,62
5,99
4,98ns ±0,18
558,5
2035 1317,1 ns ±95,6
0,12
47,80
17,77* ±3,68
28,50
65,50
43,96 ns ±2,48
17,30
71,30
38,25* ±4,19
0,69
7,91
4,27* ±0,48

Kênh nội đồng
Thấp nhất Cao nhất
Trung bình
3,11
5,69
4,73 ns ±0,22
531
2720 1221,6 ns ±192,7
0,66
15,37
5,55* ±2,72
37,80
52,90
43,44 ns ±2,54
46,04
58,20
51,00* ±2,22
3,10
11,01
6,13* ±0,65

Ghi chú : Sông, rạch (số mẫu = 18); kênh nội đồ ng (số mẫu = 15)±sai số chuẩn; ns: không khá c biê ̣t; *: khá c biê ̣t ở mức
ý nghıã 5%

3.3

như Bivalvia, Insecta và Malacostraca (Brunke and
Gonser, 1999). Hàm lượng chất hữu cơ trong trầm
tích và COD trong nước ở 2 loại hình thủy vực đều
được xếp vào nhóm ô nhiễm trung bình. Giá trị pH,
EC, DO và nhiệt độ cũng không biến động lớn giữa
2 loại hình thủy vực sông (rạch) và kênh nội đồng.
Do vâ ̣y, chất lượng nước (pH, EC, nhiệt độ, DO và
COD) và bùn đáy (thành phần cơ giới, pH, EC,
%CHC) không phải là yế u tố chính ảnh hưởng đế n
sự khác biê ̣t số lươ ̣ng loài ĐVĐ giữa các thuỷ vực
khảo sát.

Đă ̣c điể m đô ̣ng vâ ̣t đáy ta ̣i vùng nghiên cứu

3.3.1 Thà nh phầ n loà i động vật đá y tại sông
(rạch) và kênh nội đồ ng
Số lươ ̣ng loài đô ̣ng vâ ̣t đáy giữa sông (ra ̣ch) và
kênh nô ̣i đồ ng có sự khác biê ̣t rõ rê ̣t (Hıǹ h 2). Sông
(ra ̣ch) chın
́ h thể hiê ̣n sự phong phú về thành phầ n
và số lươ ̣ng loài ĐVĐ cao nhấ t với 43 loài, thấ p
nhấ t ở kênh nô ̣i đồ ng (25 loài). Trên sông (ra ̣ch)
chı́nh, lớp hai mảnh vỏ (Bivalvia) có thành phầ n
loài phong phú nhấ t với 14 loài, tiế p theo là lớp
côn trùng (Insecta) và giáp xác (Malacostaca),
chiế m lầ n lươ ̣t là 9 và 8 loài. Trong khi đó, lớp
chân bu ̣ng (Gastropoda) đa da ̣ng nhấ t trên kênh nô ̣i
đồ ng với 9 loài, tiế p theo là lớp côn trùng (Insecta)
với 7 loài; lớp hai mảnh vỏ (Bivalvia) và giáp xác
(Malacostraca) kém phong phú hơn so với trên
sông (ra ̣ch) với 3 loài. Giun ıt́ tơ (lớp Oligochaeta)
và giun nhiề u tơ (lớp Errantia và Sedentaria thuô ̣c
ngành phu ̣ Polychaeta) kém đa da ̣ng nhấ t trên cả 2
loa ̣i hın
̀ h thuỷ vực, chiế m 3 và 1 loài tương ứng.

Ở các kênh nội đồng chịu ảnh hưởng trực tiếp
bởi canh tác nông nghiệp, ngoài các yếu tố chất
lượng môi trường nước và bùn đáy, thuốc BVTV là
yếu tố ảnh hưởng đến thành phần loài ĐVĐ
(Heckmann, 1981). Nghiên cứu của Leonardo et al.
(2011) cho thấ y thành phầ n loài ĐVĐ trên hê ̣ thố ng
kênh nô ̣i đồ ng khác biê ̣t so với sông (ra ̣ch) tự nhiên
nơi mà lớp côn trùng chiế m ưu thế , là do ảnh
hưởng bởi dư lươ ̣ng hóa chấ t BVTV. Nghiên cứu
của đề tài cho kết quả tương đồng thể hiện ở lớp
Insecta và Malacostraca chiế m ưu thế trên hê ̣ thố ng
sông (ra ̣ch) chıń h, đă ̣c biê ̣t là sự xuấ t hiê ̣n của 2 ho ̣
Ceratopogonidae và Chaoboridae (lớp Insecta) rấ t
nha ̣y cảm với các loa ̣i thuố c BVTV (Elske et al.,
2005 và Michael et al., 2006). Trong khi đó, lớp
Gastropoda (ngành Mollusca) chiế m ưu thế trên
kênh nô ̣i đồ ng.

Biế n đô ̣ng về số lươ ̣ng loài ĐVĐ thường liên
quan trực tiế p đế n thành phầ n cơ giới của bùn đáy,
hàm lượng chất hữu cơ, COD, EC, pH, DO và
nhiệt độ (Brown and May, 2000; Griffith et al.,
2003; Ahmadi et al., 2012). Tuy nhiên, trong pha ̣m
vi nghiên cứu của đề tài bùn đáy sông (ra ̣ch) và
kênh nô ̣i đồ ng thuộc sa cấu sét pha thiṭ đề u thı́ch
hơ ̣p cho nhiề u loài ĐVĐ sinh trưởng và phát triể n
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Sông (rạch)

Kênh nội đồng

Hın
̀ h 2: Phân bố thành phầ n loài đô ̣ng vâ ̣t đáy trên sông (ra ̣ch) và kênh nô ̣i đồ ng
thể /m2). Trên kênh nô ̣i đồ ng, lớp Oligochaeta có số
lươ ̣ng cao nhấ t trong thành phầ n ĐVĐ với 7.700 cá
thể /m2 và cao hơn trên sông (ra ̣ch) chı́nh, tiế p theo
là Gastropoda là 420 cá thể /m2; thấ p nhấ t là
Malacostraca chı̉ với 20 cá thể /m2. Số lươ ̣ng cá thể
ĐVĐ thuô ̣c lớp côn trùng (Insecta) trên kênh nô ̣i
đồ ng thấ p hơn so với trên sông (ra ̣ch) chıń h, chiế m
330 cá thể /m2 và 640 cá thể /m2 tương ứng. Xu
hướng này cũng tương tự đố i với lớp giun nhiề u tơ
(lớp Errantia và Sedentaria) chiế m lầ n lươ ̣t là 920
và 360 cá thể /m2 trên sông (ra ̣ch); 30 và 40 cá
thể /m2 trên kênh nô ̣i đồ ng.

3.3.2 Số lượng cá thể động vật đá y trên sông
(rạch) và kênh nội đồ ng

Kết quả Bảng 5 cho thấy số lươ ̣ng đô ̣ng vâ ̣t đáy
dao đô ̣ng rấ t lớn giữa 2 loa ̣i hı̀nh thuỷ vực nghiên
cứu, từ 210 – 35.990 cá thể /m2 trên sông (ra ̣ch)
chı́nh và 20 – 7.700 cá thể /m2 trên kênh nô ̣i đồ ng.
Trên sông (ra ̣ch) chı́nh, số lươ ̣ng ĐVĐ thuô ̣c lớp
giáp xác lớn (Malacostraca) chiế m tỷ lê ̣ cao nhấ t
trong cấ u trúc thành phầ n ĐVĐ, chủ yế u là ho ̣
Corophiidae (bô ̣ Amphipoda), tiế p theo là lớp
Oligochaeta và Bivalvia, lầ n lươ ̣t là 7.410 và 2.650
cá thể /m2; thấ p nhấ t là lớp Gastropoda (210 cá
Bảng 5: Số lươ ̣ng đô ̣ng vâ ̣t đáy (cá thể /m2) trên sông (ra ̣ch) và kênh nô ̣i đồ ng

Số lượng ĐVĐ (Cá thể/m2)
Bivalvia Gastropoda Insecta Malacostraca Oligochaeta Errantia Sedentaria
Sông (ra ̣ch)
2.650
210
640
35.990
7.410
920
360
Kênh nô ̣i đồ ng
50
420
330
20
7.700
30
40
(1995) trong điều kiện phòng thí nghiệm cho thấy
Nghiên cứu Brown and May (2000) chỉ ra rằng
các loài ĐVĐ thuộc lớp Malacostraca và Insecta
các hoạt động nông nghiệp đã ảnh hưởng trực tiếp
(bộ Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera)
đến thành phần và số lượng loài ĐVĐ ở các thủy
giảm số lượng sau khi phơi nhiễm với nước thải từ
vực tiếp nhận trực tiếp nguồn nước thải. Nghiên
hoạt động nông nghiệp, ngược lại gia tăng số lượng
cứu Lenat and Crawford (1994) và Leonardo et al.
loài thuộc họ Chironomidae và lớp Oligochaeta.
(2011) cho thấy thành phần loài ở các vùng canh
Kết quả nghiên cứu của đề tài tương đồng khi tìm
tác nông nghiệp thường kém đa dạng và chiếm ưu
thấy số lượng cá thể loài ĐVĐ thuộc lớp
thế bởi các loài thuộc họ Chironomidae (Insecta)
Oligochaeta, Gastropoda và họ Chironomidae cao
và lớp Oligochaeta. Nghiên cứu Crane et al.,

Điạ điể m
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nhất trên kênh nội đồng, tiếp nhận trực tiếp
nguồn nước thải từ ruộng lúa; trong khi lớp Insecta
và Malacostraca chiếm ưu thế trên sông (rạch)
chính. Nghiên cứu về dư lươ ̣ng thuố c BVTV trên
cùng thuỷ vực khảo sát (thu mẫu cùng thời điểm và
cùng vị trí) đã cho thấ y dư lươ ̣ng hoa ̣t chấ t
Quinalphos có xu hướng giảm từ kênh nô ̣i đồ ng ra
sông (ra ̣ch) chın
́ h, dao đô ̣ng lầ n lươ ̣t là 5,63 ÷
38,83 và 1,07 ÷ 12,06 µg/Kg trong trầ m tı́ch; 0,011
÷ 0,580 và 0,012 ÷ 0,117 µg/L trong nước (Pha ̣m
Văn Toàn và ctv., 2014). Nghiên cứu của
McCutchan (1999) chỉ ra rằng sự suy giảm số
lươ ̣ng loài ĐVĐ thuô ̣c ngành Arthropoda gồ m ho ̣
Corophiidae, Gammaridae và Leuconidae sau khi
gia tăng nồng độ thuố c BVTV thuô ̣c nhóm lân hữu
cơ trong nước. Nghiên cứu Friberg et al. (2003);
Heckmann et al. (2005); Thierry et al. (2007) đã
tı̀m thấ y số lươ ̣ng loài ĐVĐ thuô ̣c lớp Insecta và
Malacostraca càng giảm khi dư lươ ̣ng thuố c BVTV
trong trầ m tı́ch càng cao, đă ̣c biê ̣t là loa ̣i thuố c diê ̣t
côn trùng (Insecticide). Ngoài ra, số lươ ̣ng cá thể
thuô ̣c ho ̣ Corophiidae (lớp Malacostraca) tăng rấ t
cao ở sông (ra ̣ch) chıń h, có thể là do thời điể m thu
mẫu cũng là thời gian sinh sản của ho ̣ Corophiidae.
Kế t quả này cũng phù hơ ̣p với kế t quả của Cunha
et al. (2000) rằ ng thời điể m sinh sản của ho ̣
Corophiidae kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12 trong
năm và có thể đa ̣t số lươ ̣ng cao nhấ t là 200.000 cá
thể /m2. Tuy nhiên số lượng loài ĐVĐ thuộc họ
Corophiidae thấ p trên kênh nô ̣i đồ ng mă ̣c dù có sự
lưu thông giữa 2 loa ̣i hıǹ h thuỷ vực.

4.2 Đề xuất
Nghiên cứu ảnh hưởng của thuố c BVTV
đố i với sự thay đổ i thành phầ n và số lươ ̣ng loài
ĐVĐ trên thuỷ vực chịu ảnh hưởng bởi canh tác
nông nghiệp.
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trồ ng tro ̣t, phương pháp xác đinh
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