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ABSTRACT 

A study on reproductive biology of Indian mackerel was conducted from 

January to December, 2018 in the coastal areas from Tien Giang to Soc 

Trang provinces. The analysis of 253 male and 225 female samples 

showed that the total length (L) and body weight (W) of the fish had a 

regression relationship according to the equations Wmale = 0.0067L3.161 

and R2 = 0.9291 (weight body ranged 71.48-186.65 g/individual) and 

Wfemale = 0.0059L3.2112 and R2 = 0.9276 (body weight ranged from 80.47-

201.97 g/individual). The natural spawning season of Indian mackerel in 

the study area is all year round but concentrates from March to June and 

from September to November.  The absolute fecundity of Indian mackerel 

ranged from 14,082 to 137,308 eggs/individual and the relative fecundity 

393±92 eggs/g of female, in which the body weight of female fish ranged 

from 80.47 to 201.97 g/individual. A very tight regression relationship was 

found between absolute fecundity and body weight according to the 

equation F=0.4654W2.374 (R²=0.9319). 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá bạc má phân bố tại vùng ven 

biển từ Tiền Giang đến Sóc Trăng được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 

12 năm 2018. Kết  quả phân tích 253 mẫu cá đực và 225 mẫu cá cái cho 

thấy chiều dài tổng và khối lượng thân cá có mối quan hệ hồi quy theo các 

phương trình Wcá đực = 0,0067L3,161  và R2 = 0,9291 (khối lượng thân dao 

động 71,48-186,65 g/cá thể) và Wcá cái=0,0059L3,2112  và  R2 = 0,9276 

(khối lượng thân dao động 80,47-201,97 g/cá thể). Mùa vụ sinh sản tự 

nhiên của cá bạc má ở vùng nghên cứu diễn ra quanh năm và tập trung từ 

tháng 3 đến tháng 6 và từ tháng 9 đến tháng 11. Sức sinh sản tuyệt đối của 

cá bạc má dao động 14.082-137.308 trứng/cá thể. Sức sinh sản tương đối 

của cá 393±92 trứng/g cá cái với khối lượng thân dao động 80,47-201,97 

g/cá thể. Mối quan hệ hồi quy rất chặt chẽ đã được tìm thấy giữa sức sinh 

sản tuyệt đối và khối lượng thân cá theo phương trình F=0,4654W2,374 

(R²=0,9319). 

Trích dẫn: Mai Viết Văn, Võ Thành Toàn, Nguyễn Ngọc Hiền và Trần Đắc Định, 2020. Đặc điểm sinh học 

sinh sản cá bạc má Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)  phân bố ở vùng ven biển từ Tiền Giang 

đến Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1B): 166-176. 
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1 GIỚI THIỆU 

Cá bạc má Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 

1816) thuộc họ cá thu ngừ (Scombridae), bộ cá vược 

(Perciformes) (Hình 1). Loài cá này phân bố rộng ở 

Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương (Fröese and 

Pauly, 2018). Cá bạc má có giá trị dinh dưỡng và 

thương phẩm, là đối tượng khai thác phổ biến ở 

nhiều nơi trên thế giới và ở Việt Nam. 

 

Hình 1: Hình thái bên ngoài cá bạc má  

(Nguồn: Mai Viết Văn, 2018) 

Các nghiên cứu về đặc điểm sinh học và sinh thái 

của cá bạc má đã được thực hiện khá nhiều trên thế 

giới. Ở Việt Nam, Chu Tiến Vĩnh và ctv. (1998) đã 

nghiên cứu về đặc điểm sinh học của một số loài cá 

nổi di cư thuộc giống cá nục (Decapterus), cá bạc 

má (Rastrelliger) và cá ngừ ở một số vùng biển Việt 

Nam. Kết quả cho thấy cá bạc má phân bố dọc theo 

vùng ven bờ biển Việt Nam, ở độ sâu từ 12-100 m. 

Cá đánh bắt được có chiều dài dao động từ 72 đến 

280 mm, trung bình 209 mm. Cá bạc má di cư theo 

kiểu thẳng đứng ngày đêm khá rõ. Sản lượng cá 

đánh bắt được bằng lưới kéo đáy cao nhất vào lúc 

bình minh và giữa trưa, còn lưới kéo tầng cao nhất 

từ 20 đến 24 giờ đêm. Mùa sinh sản tự nhiên của cá 

bạc má kéo dài từ cuối mùa khô (tháng 3) cho đến 

cuối mùa mưa (tháng 12) với hai đỉnh sinh sản tập 

trung  vào khoảng tháng 3-6 và tháng 9-10. Chiều 

dài thành thục sinh dục lần đầu dao động từ 140 mm 

đến 200 mm. Nhiệt độ nước biển bề mặt thích hợp 

cho cá sinh sản 26-17,5oC và độ mặn 30-34 ppt. 

Hiện nay, ở Đồng bằng sông Cửu Long, do ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu và cường lực khai thác 

quá mức đã làm cho nguồn lợi cá ven bờ nói chung 

và cá bạc má nói riêng ngày càng suy giảm (Mai 

Viết Văn, 2014). Việc nghiên cứu một cách đầy đủ 

về đặc điểm sinh học về loài cá này là rất cần thiết 

hiện nay bởi vì “hiểu biết về đặc điểm sinh học của 

đối tượng nuôi càng nhiều bao nhiêu thì việc nuôi 

dưỡng chúng sẽ càng có hiệu quả bấy nhiêu” 

(Pravdin, 1973). Trên cơ sở đó, nghiên cứu đặc 

điểm sinh học sinh sản của cá bạc má phân bố ở 

vùng ven biển Tiền Giang-Sóc Trăng đã được thực 

hiện nhằm cung cấp thêm những thông tin mới về 

một số đặc điểm sinh học của đối tượng này làm cơ 

sở khoa học cho khai thác, bảo tồn và phát triển 

nguồn lợi loài cá này ở địa phương. 

2 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1  Thời gian và địa điểm nghiên cứu    

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 

12 năm 2018. Phạm vi thu mẫu thuộc vùng ven biển 

Tiền Giang-Sóc Trăng. Đây là một trong những ngư 

trường khai thác trọng điểm ở biển Việt Nam. Nền 

đáy thủy vực vùng này tương đối bằng phẳng, đặc 

biệt là khu vực gần bờ. Độ sâu trung bình là 13,76 

m (xác định bằng hải đồ). Các hoạt động khai thác 

hải sản tập trung ở vùng này đa dạng với các loại 

nghề như khai thác bằng tàu lưới kéo, tàu lưới rê, 

lưới vây… các đối tượng đánh bắt được rất đa dạng, 

thể hiện hầu hết các mắt xích trong chuỗi thức ăn tự 

nhiên của vùng (Mai Viết Văn, 2014).  

2.2 Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1 Thu và cố định mẫu 

Mẫu cá được thu định kỳ hàng tháng, kéo dài 

trong suốt 12 tháng. Thu thập mẫu từ các phương 

tiện khai thác thông thường như tàu lưới kéo, tàu 

lưới vây, tàu lưới rê. Định danh loài theo Trần Đắc 

Định và ctv. (2013) và đối chiếu các tên đồng vật 

(synonym) theo Fröese and Pauly (2018).  

Mẫu cá đã được thu ngẫu nhiên khoảng 16-25 cá 

thể/tháng (gồm 253 mẫu cá đực và 225 mẫu cá cái) 

với khối lượng dao động 71,48-201,97 g/cá thể. Mẫu 

sau khi thu được bảo quản lạnh và phân tích ở phòng 

thí nghiệm Nguồn lợi của Khoa Thủy sản, Trường 

Đại học Cần Thơ. Để xác định sức sinh sản của cá, 

buồng trứng của cá được cố định trong dung dịch 

Gilson’s fluid (Simpson, 1954. Được trích dẫn bởi 

Biswas, 1993). 

2.2.2 Phương pháp phân tích nhân tố điều 

kiện 

Mẫu cá thu qua các tháng được cân khối lượng 

và đo chiều dài từng cá thể, sau đó xác định nhân tố 

điều kiện từng tháng theo công thức của King 

(1995):                 CF = 
bL

W
 

Trong đó:      CF là nhân tố điều kiện 

                W là khối lượng thân cá (g) 

           L là chiều dài tổng của cá (mm) 

b là hệ số tăng trưởng được xác định qua phương 

trình hồi quy: W=aLb (a là hệ số tăng trưởng).                                                                         

2.2.3 Các giai đoạn thành thục sinh dục và 

sức sinh sản của cá 

i) Các giai đoạn phát triển của tuyến sinh dục cá 

bạc má được xác định bằng phương pháp quan sát 

trực tiếp mắt thường kết hợp với kính lúp và phân 

tích cấu trúc mô học dựa theo thang 6 bậc của 
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Nikolsky (1963). Tiêu bản mô học tuyến sinh dục cá 

được thực hiện theo Drury and Wallington (1973). 

Quan sát và phân tích tiêu bản mô học tuyến sinh 

dục cá theo Crim and Glebe (1990). 

ii) Hệ số thành thục sinh dục (GSI) được xác 

định theo công thức của Holden and Raitt (1974). 

GSI (%) = (Wg/ Wn) x 100 

Trong đó:  Wg là khối lượng tuyến sinh dục (g) 

Wn là khối lượng thân không nội quan (g) 

iii) Sức sinh sản tuyệt đối (F) được xác định theo 

phương pháp của Biswas (1993): 

F = 
n.G 

h
 

Trong đó:  G là khối lượng tuyến sinh dục cái (g) 

n là số lượng trứng giai đoạn III-IV có trong mẫu 

đại diện (trứng). 

h là khối lượng mẫu tuyến sinh dục được lấy ra 

đếm trứng (g).  

iv)   Sức sinh sản tương đối (FA) được xác định 

theo phương pháp của Biswas (1993):  

FA = 
F

W
 

Trong đó:    F là sức sinh sản tuyệt đối (trứng) 

             W là khối lượng thân cá (g) 

2.3 Phương pháp xử lý số liệu  

 Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của CF, GSI, 

đường kính trứng và sức sinh sản tương đối của cá 

được xác định bằng phần mềm Microsoft Excel 

2007. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Quan hệ hồi quy giữa chiều dài và khối 

lượng thân cá 

Kết quả phân tích 253 mẫu cá đực và 225 mẫu 

cá cái cho thấy chiều dài tổng và khối lượng thân cá 

có mối quan hệ hồi quy theo các phương trình Wcá 

đực = 0,0067L3,161  và R2 = 0,9291 (khối lượng dao 

động 71,48-186,65 g/cá thể) và Wcá 

cái=0,0059L3,2112  và  R2 = 0,9276 (khối lượng dao 

động 80,47-201,97 g/cá thể) (Hình 2). Hệ số xác 

định R2 của cá đực và cá cái đều lớn hơn 0,9, theo 

Đặng Văn Giáp (1997) kết quả trên cho thấy có mối 

quan hệ hồi quy rất chặt chẽ giữa chiều dài và khối 

lượng thân cá. Kết quả nghiên cứu này có hệ số b>3 

ở cả cá đực và cá cái. Điều đó cho thấy quần đàn cá 

bạc má nghiên cứu thuộc dạng sinh trưởng không 

đều (possitive allometric growth) với trường hợp 

sinh trưởng về khối lượng thân nhanh hơn sinh 

trưởng về chiều dài (Lleonart et al., 2000). 

 

Hình 2: Quan hệ hồi quy giữa chiều dài và khối lượng thân cá 

Theo Chu Tiến Vĩnh và ctv. (1998), cá bạc má 

đánh bắt được ở vùng biển Việt Nam có chiều dài 

dao động 72- 280 mm, trung bình 209 mm. Chiều 

dài đánh bắt ở các vùng biển khác nhau cũng khác 

nhau, ở vùng biển Vũng Tàu 72-295 mm, Côn Đảo 

62-260 mm. Vùng biển Phan Thiết 135-295 mm. 

Theo Bùi Lai và ctv. (1985), sinh trưởng của cá là 

sự gia tăng về kích thước và khối lượng cơ thể. Sự 

sinh trưởng này kéo dài suốt trong đời sống của cá 

và chậm dần khi cá đến giai đoạn già, kích thước và 

khối lượng cá càng lớn, cá càng nhiều tuổi. Tuy 

nhiên, trong suốt chu kỳ phát triển của cá, tốc độ 

sinh trưởng không đồng đều mà có sự tăng nhanh 

hay chậm tùy thuộc vào từng giai đoạn. Cá sinh 

trưởng nhanh nhất trước khi thành thục, khi vào giai 

đoạn thành thục cá sinh trưởng chậm lại và đến giai 

đoạn sinh sản thì cá hầu như không sinh trưởng. Kết 

Cá cái: W = 0,0059L3,2112

R2 = 0,9276

n = 225
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50

90

130

170

210

167 187 207 227 247 267

K
h

ố
i 

lư
ợ

n
g

 t
h

ân
 (

g
)

Chiều dài tổng (mm)

Cá đực Cá cái Đực Cái
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quả nghiên cứu cho thấy sinh trưởng của cá bạc má 

hoàn toàn phù hợp với nhận định trên. 

3.2 Biến động nhân tố điều kiện (CF) 

Nhân tố điều kiện (CF) của cá cái cao hơn cá đực 

do khối lượng cá cái qua các đợt thu mẫu đều lớn 

hơn so với cá đực. Sự biến động CF theo xu hướng 

tăng cao từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến 

tháng 10 và CF thấp nhất vào tháng 7 (Hình 3)

  

Hình 3: Biến động nhân tố điều kiện (CF) của cá   

Biến động nhân tố điều kiện (CF) cho biết sự 

biến động của khối lượng cơ thể so với chiều dài của 

cá ở các thời điểm khác nhau, phản ánh sự phong 

phú thức ăn và sự thành thục sinh dục ở cá. CF của 

cá tăng ở một thời điểm nào đó chứng tỏ khối lượng 

thân cá của cá tăng, sự gia tăng khối lượng thân cá 

có thể do cá mới bắt được vật mồi hoặc có thể do 

khối lượng tuyến sinh dục tăng hoặc do cá tăng 

cường tích lũy năng lượng ở cơ, gan hoặc mỡ nội 

tạng.  

3.3 Biến động hệ số thành thục sinh dục 

(GSI) 

Hệ số thành thục sinh dục (GSI) của cá đực và 

cái không có sự biến động lớn qua các tháng (Hình 

4). GSI của cá cái và cá đực cao nhất từ tháng 3 đến 

tháng 6 và  từ tháng 9 đến tháng 11. GSI của cá cái 

và cá đực giảm từ tháng 7 đến tháng 8 và từ tháng 1 

đến tháng 2 và tháng 12. Sự suy giảm giá trị GSI 

trong giai đoạn này chủ yếu do sự suy giảm của khối 

lượng tuyến sinh dục, vì cá đã tham gia sinh sản vào 

những tháng trước đó.

 

Hình 4: Biến động GSI qua các đợt thu mẫu 

3.4 Biến động các giai đoạn thành thục sinh 

dục của cá 

Giai đoạn thành thục của noãn sào  tập trung vào 

các tháng 3, 4, 5, 6 và tháng 9,10, 11 với tỷ lệ giai 

đoạn IV vào tháng 3 (53,85%), tháng 4 (46,15%), 

tháng 5 (71,43%), tháng 6 (29,41%), tháng 9 

(70,58%), tháng 10 (62,5%) và tháng 11 (40%). Kết 

quả nghiên cứu này cho thấy cá cái sinh sản từ tháng 

3 đến tháng 6 và từ tháng 9 đến tháng 11, vì tần số 

xuất hiện noãn sào giai đoạn IV rất cao. Các khoảng 

thời gian còn lại trong năm (tháng 1, 2, 6, 7, 8 và 

tháng 12) chỉ bắt gặp noãn sào giai đoạn I, II và III 

(Hình 5).
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Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Tập 56, Số 1B (2020): 166-176 

 170 

  

Hình 5: Các giai đoạn phát triển noãn sào 

Tần số xuất hiện giai đoạn IV của tinh sào kéo 

dài từ tháng 3 đến tháng 6 và từ tháng 9 đến tháng 

11, cao nhất là tháng 4 (83,34%), kế đến là tháng 10 

(70%), tháng 9 (60%) và tháng 11 (17,65%). Tỷ lệ 

tinh sào giai đoạn IV thấp nhất vào tháng 7 (7,14%) 

và 8 (10%) (Hình 6). 

 

Hình 6: Các giai đoạn phát triển tinh sào 

3.5 Đặc điểm phát triển tuyến sinh dục cá bạc má 

3.5.1 Đặc điểm phát triển noãn sào 

Giai đoạn thành thục Đặc điểm hình thái noãn sào Đặc điểm mô học noãn sào 

Giai đoạn I 
Noãn sào phân thành hai thùy dạng sợi 

nhỏ, có màu trắng trong (Hình 7).   

Noãn sào chứa các noãn nguyên bào ở 

thời kỳ I với nhân to tròn, nhân chiếm tỷ 

lệ lớn so với thể tích của noãn nguyên 

bào. Bào tương bắt màu tím xanh nhạt 

của  thuốc nhuộm hematoxylin, nhân bắt 

màu tím xanh đậm hơn (Hình 11).   
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Giai đoạn II 

Noãn sào tăng kích thước và phân 

thành hai thùy rõ rệt, có màu vàng 

nhạt (Hình 8).   

 

Noãn sào chứa các noãn bào thời kỳ II 

(chiếm ưu thế về số lượng trong noãn 

sào) có hình đa giác hoặc hình elip được 

bao bọc bởi lớp màng follicul mỏng bên 

ngoài. Các noãn bào thời kỳ II có kích 

thước lớn hơn các noãn nguyên bào ở 

thời kỳ I, tỷ lệ thể tích của nhân so với tế 

bào giảm. Nhân bắt màu tím xanh của 

hematoxylin (Hình 12). 

Giai đoạn III 

Noãn sào tăng nhanh về kích thước, 

noãn sào phồng dầy lên, trên bề mặt 

có xuất hiện các mạch máu nhỏ. Màu 

sắc noãn sào chuyển từ màu vàng nhạt 

sang màu vàng tươi. Bằng mắt thường 

có thể dễ dàng quan sát thấy các hạt 

trứng nằm rải rác bên dưới lớp màng 

võ noãn sào (Hình 9). 

Đường kính trung bình của noãn bào 

thời kỳ III là 512,73±62,35 µm.    

Noãn sào chứa các noãn bào thời kỳ III 

(chiếm ưu thế về số lượng trong noãn 

sào) có dạng hình tròn, xuất hiện các 

không bào, các hạt mỡ (không bắt màu 

thuốc nhuộm hematoxylin và eosin) nằm 

xen lẫn với các hạt noãn hoàng (bắt màu 

hồng nhạt của eosin). Số lượng các hạt 

mỡ gia tăng đáng kể so với noãn bào thời 

kỳ II. Nhân bắt màu tím xanh 

hematoxylin nằm tập trung ở giữa noãn 

bào  (Hình 13).  

Giai đoạn IV 

Noãn sào phát triển lớn và phân thùy 

rất rõ ràng, chiếm hầu hết thể tích 

xoang bụng của cá. Trên bề mặt noãn 

sào có rất nhiều mạch máu phân bố. 

Noãn sào có màu vàng đậm. Mắt 

thường rất dễ quan sát thấy các noãn 

bào tách rời ra nằm bên dưới màng 

mỏng võ noãn sào (Hình 10). Khi vuốt 

nhẹ vào bụng cá cái thì noãn bào thời 

kỳ IV có thể chảy ra ngoài qua lỗ sinh 

dục. Đường kính trung bình của noãn 

bào thời kỳ IV đạt giá trị lớn nhất 

664,88±50,93 µm.    

Noãn sào chứa các noãn bào thời kỳ IV 

(chiếm ưu thế về số lượng trong noãn 

sào) và các noãn nguyên bào thời kỳ I, 

noãn bào thời kỳ II, III. Hình dạng noãn 

bào thời kỳ IV căng tròn với noãn hoàng 

chiếm thể tích lớn trong noãn bào. Các 

hạt noãn hoàng (bắt màu hồng nhạt của 

eosin) phân bố xem kẽ với các hạt mỡ và 

các không bào. Các hạt mỡ gia tăng về 

kích thước và số lượng. Đặc điểm này 

phù hợp với các loài cá đẻ trứng bán trôi 

nổi hoặc trứng nổi. Màng nhân tiêu biến, 

nhiễm sắc chất phân tán về cực động vật 

(Hình 14).    

Kết quả phân tích đặc điểm mô học tuyến sinh 

dục cái cho thấy noãn sào cá bạc má có chứa các 

noãn bào phát triển ở các thời kỳ khác nhau theo thời 

gian trong năm, chứng tỏ cá bạc má có tập tính sinh 

sản nhiều đợt trong năm. 

 

Hình 7: Noãn sào giai đoạn I 

 

Hình 8: Noãn sào giai đoạn II 
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Hình 9: Noãn sào giai đoạn III 

 

Hình 10: Noãn sào giai đoạn IV 

 

Hình 11: Lát cắt noãn sào giai đoạn I 

 

Hình 12: Lát cắt noãn sào giai đoạn II 

 

Hình 13: Lát cắt noãn bào thời kỳ III 

 

Hình 14: Lát cắt noãn bào thời kỳ IV 

Chú thích: 

Hình 11: Lát cắt noãn sào giai đoạn I (nhuộm HE; x10);  

Hình 12: Lát cắt noãn sào giai đoạn II (nhuộm HE; 

x40);  

Hình 13: Lát cắt noãn bào thời kỳ III (nhuộm HE; x40);  

Hình  14: Lát cắt noãn bào thời kỳ IV (nhuộm HE; x40).  

 Noãn nguyên bào (tỷ lệ nhân lớn hơn so với tế 

bào, bào tương bắt màu tím xanh nhạt, nhân bắt màu tím 

xanh đậm hơn); 

:Noãn bào (kích thước tăng lên, tỷ lệ giữa nhân 

và tế bào giảm, nhiều hạt sắc chất bắt màu tím xanh của 

Hematoxylin); 

  : Nhân tế bào;                                     

 Hạt mở nằm xen lẫn với hạt noãn hoàng;           

: Hạt noãn hoàng. 

Trong suốt quá trình nghiên cứu không thu được 

noãn sào giai đoạn V và VI vì thời gian diễn ra rất 

ngắn khi noãn sào cá đạt giai đoạn V (các noãn bào 

tách khỏi màng follicul và dễ dàng thoát ra lổ sinh 

dục khi cá thực hiện hoạt động sinh sản hoặc có tác 

động nhẹ về mặt cơ học của các hoạt động khai 

thác).  Ở giai đoạn VI thì cá đã sinh sản xong, noãn 

sào bị teo lại, mềm và nhão với sự xuất hiện của các 

khoang rỗng ở mỗi nhánh của sào, quan sát bằng mắt 

thường rất khó phân biệt được noãn sào giai đoạn VI 

hoặc  noãn sào bị biến dạng do tác động cơ học của 

hoạt động khai thác và bảo quản cá. Do vậy, nhóm 
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nghiên cứu đã không chụp ảnh noãn sào ở hai giai 

đoạn này để minh chứng.   

3.5.2 Đặc điểm phát triển tinh sào 

Giai đoạn thành thục Đặc điểm hình thái tinh sào Đặc điểm mô học tinh sào 

Giai đoạn I 

Tinh sào có dạng hình sợi mãnh, màu 

trắng trong với hai thùy nằm ôm sát dọc 

theo cột sống của cá. Quan sát bằng mắt 

thường không thể xác định giới tính của 

cá (Hình 15).  

Tinh sào chứa số lượng lớn các tinh 

nguyên bào nằm trong các bào nang. 

Trên lát cắt chỉ thấy các bào nang bắt 

màu hồng nhạt của thuốc nhuộm Eosin 

(Hình 19). 

Giai đoạn II 

Tinh sào gia tăng kích thước, phân 

thành hai thùy rõ rệt và có màu trắng 

nhạt, độ trong giảm dần (Hình 16). 

Tinh sào có sự xuất hiện các túi sinh 

tinh chứa các tinh bào (Hình 20). Ở giai 

đoạn này chưa thấy có sự xuất hiện của 

tinh trùng. 

Giai đoạn III 

Tinh sào tăng thêm kích thước so với 

giai đoạn II, có màu trắng đục. Tinh sào 

phân thành phân thành hai thùy thon dài 

và có nhiều mạch máu trên bề mặt của 

tinh sào (Hình 17). 

Tinh sào có chứa tinh trùng trong các 

tinh nang, phần đầu của các tinh trùng 

có chứa nhiễm sắc thể ưa kiềm nên bắt 

màu tím xanh của hematoxylin (Hình 

21). 

Giai đoạn IV 

Đây là giai đoạn chín mùi của tuyến 

sinh dục đực. Tinh sào mở rộng, bề mặt 

tinh sào phồng lên và căng tròn, kích 

thước tinh sào đạt cực đại chiếm hơn 

2/3 thể tích xoang bụng, quan sát bằng 

mắt thường thấy bên trong có chứa 

nhiều tinh trùng có màu trắng đục như 

bông sữa, khi vuốt nhẹ vào bụng cá 

thấy có chất dịch màu trắng đục chảy ra 

qua lổ sinh dục (Hình 18).  

Tinh sào chứa nhiều tinh trùng và tinh 

dịch (đã thoát ra khỏi tinh nang) và 

được chứa đầy trong các tuyến và ống 

dẫn tinh. Trên lát cắt rất dễ nhận diện 

các tuyến chứa tinh trùng bắt màu tím 

xanh rất rõ với hematoxylin (Hình 22). 
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3.6 Mùa vụ sinh sản 

Từ kết quả hệ số điều kiện CF tăng từ tháng 2 

đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 10, cùng với hệ số 

GSI tăng từ tháng 3 đến tháng 6 và từ tháng 9 đến 

tháng 11. Kết hợp với kết quả phân tích tần số xuất 

hiện các giai đoạn thành thục sinh dục của cá trong 

năm và kết quả phân tích đặc điểm phát triển mô học 

tuyến sinh dục của cá cho thấy mùa vụ sinh sản tự 

nhiên của cá bạc má phân bố ở vùng ven biển từ Tiền 

Giang đến Sóc Trăng tập trung từ tháng 3 đến tháng 

6 và từ tháng 9 đến tháng 11. Mùa vụ sinh sản của 

loài cá này phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng 

nghiên cứu, cá bạc má là loài ăn động vật và thực 

vật phù du, khi mùa mưa bắt đầu cũng là lúc nguồn 

thức ăn trong tự nhiên phong phú nhất, cung cấp 

nguồn dinh dưỡng cho quá trình thành thục sinh dục 

của cá. Kết quả phấn tích cho thấy tuyến sinh dục 

của cá bạc má luôn hiện diện các nhóm noãn bào từ 

giai đoạn I đến giai đoạn IV, chứng tỏ cá bạc má 

sinh sản nhiều đợt trong năm. Kết quả nghiên cứu 

này cũng phù hợp với nghiên cứu của Chu Tiến 

Vĩnh và ctv. (1998) ở vùng biển Việt Nam cho rằng 

mùa vụ sinh sản của bạc má kéo dài từ cuối mùa khô 

(tháng 3) cho đến cuối mùa mưa (tháng 12) với hai 

đỉnh đẻ rộ từ tháng 3 đến tháng 6 và từ tháng 9 đến 

tháng 10. Theo Mansor (1997), mùa vụ sinh sản của 

một số loài cá tầng mặt phân bố trong khu vực biển 

Đông nói chung chịu ảnh hưởng về độ sâu của mực 

nước biển, về hiện tượng pha trộn các dòng chảy 

theo hướng Tây Bắc và Đông Nam, khi các dòng 

chảy pha trộn với nhau sẽ tạo nên các vùng nước trồi 

với thức ăn tự nhiên rất phong phú làm ảnh hưởng 

đến mùa vụ sinh sản các loài cá phân bố trong khu 

vực đó.  

3.7 Sức sinh sản  

Kết quả phân tích cho thấy sức sinh sản tuyệt đối 

của cá bạc má phân bố ở vùng ven biển từ Tiền 

Giang đến Sóc Trăng dao động 14.082-137.308 

trứng/cá cái (với khối lượng thân dao động 80,47-

201,97 g/cá thể) và sức sinh sản tương đối 393±92 

trứng/g cá cái. Theo Pravdin (1963), sức sinh sản 

tuyệt đối là số lượng trứng chín của một cá thể trước 

khi sinh sản. Sức sinh sản tuyệt đối biến đổi từ loài 

này sang loài khác và phụ thuộc vào tuổi của cá, kích 

thước cơ thể và điều kiện môi trường. Ganga (2010) 

đã công bố cá bạc má phân bố ở vùng biển Kochi 

(Ấn Độ) có sức sinh sản tuyệt đối dao động 39.600-

73.781 trứng/cá cái, sức sinh sản tương đối là 

476±163 trứng/g cá cái.  

Kết quả phân tích 41 mẫu cá cái cho thấy sức 

sinh sản tuyệt đối và khối lượng thân của cá cái có 

mối quan hệ hồi quy rất chặt chẽ theo phương trình 

hàm số mũ F= 0,4654W2,374,  R²= 0,9319 với khối 

lượng thân cá biến động 80-202 g. Điều đó cũng có 

nghĩa là khi khối lượng thân cá tăng lên (trong 

khoảng 80-202 g), sức sinh sản của cá cũng tăng lên 

theo quy luật hàm số mũ (Hình 23). 
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Hình 23: Quan hệ hồi quy giữa khối lượng thân và sức sinh sản tuyệt đối 

4 KẾT LUẬN 

Mùa vụ sinh sản của cá bạc má phân bố tại vùng 

ven biển Tiền Giang-Sóc Trăng diễn ra quanh năm 

và tập trung từ tháng 3 đến tháng 6 và từ tháng 9 đến 

tháng 11.  

Sức sinh sản của cá bạc má cao nên thuận lợi cho 

việc khai thác loài cá này quanh năm. Tuy nhiên, cần 

tránh các hoạt động khai thác cá vào mùa sinh sản, 

nhằm tăng lượng bổ sung, phục hồi và phát triển 

quần đàn tự nhiên.  
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