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TÓM TẮT 

Khuê tảo là sinh vật sơ cấp quan trọng của nhiều chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái thủy sinh. Độ đa dạng loài 
khuê tảo cao là nhân tố quan trọng làm tăng sinh khối sơ cấp cho chuỗi thức ăn hệ sinh thái thủy sinh. Số lượng loài 
và mảnh vỏ khuê tảo nhiều cũng góp phần ổn định nền trầm tích theo thời gian. Nghiên cứu này so sánh đa dạng 
khuê tảo bám trong trầm tích ở rừng ngập mặn Cù Lao Dung giữa bốn kiểu sinh cảnh rừng trong hai mùa (khô và 
mưa) thông qua các chỉ số đa dạng như chỉ số phong phú Margalef, chỉ số đa dạng Shannon-Weiner, chỉ số ưu thế 
Simpson, chỉ số cân bằng Pielou và chỉ số hiếm gặp. Kết quả cho thấy, không chỉ mật độ mảnh vỏ khuê tảo bám mà 
các chỉ số đa dạng cũng có sự khác biệt quan trọng giữa bốn kiểu sinh cảnh rừng và theo mùa. Trong đó, chỉ số 
phong phú Margalef, chỉ số đa dạng Shannon-Weiner có sự khác biệt quan trọng giữa các kiểu sinh cảnh và hai mùa 
nhưng chỉ số ưu thế Simpson và chỉ số hiếm gặp chỉ có sự khác biệt quan trọng giữa các kiểu sinh cảnh rừng, chỉ số 
cân bằng Pielou chỉ khác biệt giữa hai mùa. Sinh cảnh Bần và hỗn giao Bần - Dừa nước có độ đa dạng cao hơn sinh 
cảnh bãi bùn và cây tái sinh.  

Từ khóa: Chỉ số độ đa dạng, Cù Lao Dung, khuê tảo bám, rừng ngập mặn, Việt Nam. 

Comparison of Benthic Diatom in Sediment of Different Forest Habitats  
in Two Seasons at Cu Lao Dung Mangrove Forest, Soc Trang Province, Vietnam 

ABSTRACT 

Diatoms are the important primary creature of the food chains in aquatic ecosystem. High diversity of diatom 
species is an essential element to increase biomass productivity of the food chain in aquatic ecosystem. High number 
of species and diatom valves help to stabilize the sediment over time. This study aimed to compare diversity of 
benthic diatoms in sediment at Cu Lao Dung mangrove forest between four forest habitats and two seasons (dry and 
rainy) by using Margalef’s species richness index, Shannon-Weiner index, Simpson index, Pielou’s evenness and 
Rarefaction index. Results showed that not only diatom valve density but also diversity indices were significantly 
different between four habitats and two seasons. The Margalef's species richness index and the Shannon-Weiner 
index were significantly different between both habitats and two seasons while the Simpson index and Rarefaction 
index were only significantly different between habitats and Pielou's evenness differed significantly just between two 
seasons. Diversity indices of the habitat of Sonneratia spp. forest and the mixed habitat of Sonneratia spp. and Nypa 
fruticans forests were higher than those of the mud and the mud-seedling.  

Keywords: Benthic diatoms, diversity index, mangrove forest, Cu Lao Dung, Vietnam. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khuê tảo bám (benthic diatoms) là nhóm 
tảo bám thường gặp trên các đài vật tự nhiên và 
nhân tạo (Lowe, 1974). Khuê tảo bám là sinh 
vật sơ cấp quan trọng của chuỗi thức ăn trong 
hệ sinh thái thủy sinh. Chúng là nguồn thức ăn 

cho động vật thân mềm, hai mảnh vỏ, giun 
nhiều tơ, giun tròn, chân chèo, cua còng và cá 
con (Hendrarto and Nitisuparjo, 2011). Thành 
phần loài và số lượng mảnh vỏ khuê tảo là cơ sở 
giúp tính được các chỉ số đa dạng, từ đó sẽ cho 
thấy nguồn thức ăn tăng hay giảm trong chuỗi 
thức ăn (Sylvestre et al., 2004). Hơn nữa, khuê 
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tảo bám còn được sử dụng như sinh vật chỉ thị 
cho quá trình cố định nền bùn (Sylvestre et al., 
2004), ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng của dầu 
diesel và đồng (Silva, 2006). Trong hệ sinh thái 
rừng ngập mặn (RNM), khuê tảo sống bám 
trong nền trầm tích là một trong những nhóm 
sinh vật quan trọng nhất (Hendrarto and 
Nitisuparjo, 2011). 

Rừng ngập mặn có vai trò chính yếu trong 
việc bảo vệ đất bồi, chống xói lở, hạn chế sự xâm 
nhập mặn, giảm thiểu tác hại của sóng thần, 
bảo vệ đê biển, là "bức tường xanh" bảo vệ hệ 
sinh thái thủy sinh, trong đó có nhóm phiêu 
sinh thực vật (Phan Nguyên Hồng, 1999). Tại 
Việt Nam, diện tích RNM đang bị thu hẹp do 
các hoạt động khai thác rừng làm nơi nuôi thủy 
sản, trong đó có rừng ngập mặn Cù Lao Dung 
(RNM CLD) thuộc tỉnh Sóc Trăng. Cù Lao Dung 
nằm giữa sông Hậu, thuộc hệ thống sông Cửu 
Long. Khu vực này nhận một lượng lớn nước 
ngọt từ sông Hậu đổ ra biển hàng năm và tương 
đối ổn định, không bị xói mòn cũng như không 
bồi lấn với tốc độ nhanh (Trần Triết và cs., 
2012). Với sự ổn định tương đối như vậy, đây là 
một vị trí lý thú cho việc nghiên cứu đa dạng 
khuê tảo bám trong nền trầm tích. Kết quả 
nghiên cứu này sẽ làm cơ sở cho việc điều tra và 
so sánh tính đa dạng khuê tảo bám giữa các 
tình trạng rừng ngập mặn khác nhau dọc ven 
biển Đồng bằng Sông Cửu Long.   

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về đa 
dạng khuê tảo trong RNM nhưng ở Việt Nam 
các nghiên cứu này còn rất hạn chế. Hiện nay, 
mới chỉ tìm thấy ba nghiên cứu về thành phần 
loài khuê tảo ở RNM. Cụ thể, vào năm 2009, 
Nguyễn Thị Gia Hằng và cs. đã ghi nhận được 
358 loài khuê tảo trên nền trầm tích và vật rụng 
tại Khu dự trữ sinh quyển RNM Cần Giờ. Cũng 
trong năm này, Lê Thị Phương Hoa và cs. đã 
nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng của khuê tảo 
trong nguồn nước của RNM Giao Thủy thuộc 
Khu dự trữ sinh quyển Châu thổ sông Hồng. 
Năm 2012, Nguyễn Thị Gia Hằng đã định danh 
được 284 loài khuê tảo sống trên nền trầm tích 
trong báo cáo "Động thái của vành đai RNM 
vùng cửa sông Sài Gòn và ven biển đông Đồng 
bằng sông Cửu Long". Kết quả định danh cùng 
với số lượng mảnh vỏ khuê tảo của các nghiên 

cứu này giúp tính được các chỉ số đa dạng của 
khuê tảo, từ đó đánh giá được nguồn thức ăn 
cung cấp từ khuê tảo cho chuỗi thức ăn trong 
RNM (Silva, 2006; Stevenson et al., 2010; 
Petrov et al., 2013). 

Bên cạnh đó, các nghiên cứu về giám sát 
sinh thái và chỉ thị sinh học ở hệ sinh thái nước 
ngọt và nước mặn hầu hết đề cập đến các mô 
hình liên quan đến độ giàu loài, độ phong phú 
và độ cân bằng (Magurran, 2004; Petrov et al., 
2010). Trong các chỉ số đánh giá đa dạng sinh 
học, sử dụng chỉ số phong phú Margalef, chỉ số 
đa dạng Shannon-Weiner, chỉ số ưu thế 
Simpson và chỉ số cân bằng Pielou giúp đánh 
giá ảnh hưởng của sự suy thoái môi trường lên 
sinh vật, đặc biệt là quần xã sinh vật bám 
(Magurran, 2004). Trong nghiên cứu này, so 
sánh độ đa dạng khuê tảo bám trong nền trầm 
tích giữa 4 kiểu sinh cảnh rừng khác nhau: (1) 
bãi bùn (chưa có cây rừng); (2) rừng cây tái sinh 
(chủ yếu là cây Bần chưa trưởng thành); (3) 
rừng Bần trưởng thành (Sonneratia spp.); (4) 
rừng hỗn giao Bần (Sonneratia spp.)-Dừa nước 
(Nypa fruticans) trong hai mùa khô và mưa tại 
RNM CLD, với mục đích đánh giá nguồn sinh 
khối khuê tảo cung cấp cho chuỗi thức ăn giữa 
các kiểu sinh cảnh rừng khác nhau cao hay thấp 
thông qua các chỉ số đa dạng. Độ đa dạng của 
khuê tảo bám được tính dựa trên các chỉ số: chỉ 
số phong phú Margalef, chỉ số đa dạng 
Shannon-Weiner, chỉ số ưu thế Simpson, chỉ số 
cân bằng Pielou và chỉ số hiếm gặp 
(Rarefaction). 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vị trí nghiên cứu 
Rừng ngập mặn Cù Lao Dung nằm giữa 

sông Hậu [9o32'26,40" vĩ độ Bắc (B); 
106o17'10,14" kinh độ Đông (Đ)] (Hình 1A). Mẫu 
khuê tảo bám trong nền trầm tích được thu tại 4 
kiểu sinh cảnh rừng khác nhau: (1) Bãi bùn (từ 
9o30'50,441"B đến 106o16'29,615"Đ); (2) Rừng 
cây tái sinh (từ 9o30'50,455"B đến 
106o16'18,566"Đ); (3) Rừng cây Bần (từ 
9o31'32,91"B đến 106o16'13,195"Đ; (4) Rừng hỗn 
giao Bần - Dừa nước (từ 9o30'13,114"B 
đến106o13'54,628"Đ) (Hình 1). 
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Nguồn: Google earth 

Hình 1. Vị trí thu mẫu khuê tảo bám trong nền trầm tích,  
rừng ngập mặn Cù Lao Dung, Sóc Trăng 

Chú thích: Hình A: Tổng quan vị trí thu mẫu; Hình B: Vị trí thu mẫu tại 4 kiểu sinh cảnh rừng khác nhau, trong đó vị trí S1-
S4 là kiểu sinh cảnh hỗn giao Bần - Dừa nước; Hình C: Vị trí thu mẫu tại 3 kiểu sinh cảnh: Bãi bùn (điểm S13-S16); Rừng cây 
tái sinh (điểm S5-S8); Rừng Bần (điểm S9-S12). 

2.2. Phương pháp thu mẫu 
Mẫu khuê tảo bám trong nền trầm tích 

được thu theo phương pháp của Stevenson và 
Bahls (1999). Tại mỗi kiểu sinh cảnh, mẫu khuê 
tảo bám trong nền trầm tích được thu trong 4 ô 
mẫu với diện tích 10 m x 10 m mỗi ô. Trong mỗi 
ô mẫu, thu 3 đĩa Petri với đường kính 5cm ở độ 
sâu 1cm. Mẫu khuê tảo được thu trong hai mùa: 
mùa khô (04/2009) và mùa mưa (10/2009). Tổng 
số mẫu thu được trong hai mùa và phân tích 
trong nghiên cứu này là 96 mẫu. 
2.3. Xử lý mẫu 

Mẫu khuê tảo được xử lý theo phương pháp 
của Schrader và Gersonde (1978) tại Viện 
nghiên cứu Khoa học Trái đất, Trường Đại học 
Granada. Sau khi mẫu khuê tảo đã được xử lý, 
dung dịch mẫu được cố định giữa lame và 
lammelle bằng Naphrax®. Khuê tảo được định 
danh ít nhất đến cấp loài ở các độ phóng đại 
khác nhau bằng kính hiển vi quang học 
Olympus BX41. Mỗi mẫu khuê tảo đếm ít nhất 
400 mảnh vỏ khuê tảo, dưới độ phóng đại 1200x 
nhằm tránh sai sót trong phân tích thống kê 
sinh học (Silva, 2006). Hệ thống phân loại và 
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các thuật ngữ của khuê tảo dựa theo Hasle et al. 
(1996), Sims et al. (1996), Round et al. (1999). 

2.4. Xử lý số liệu 
Tính độ đa dạng khuê tảo bám trong trầm 

tích cho 4 kiểu sinh cảnh rừng và 2 mùa thông 
qua các chỉ số: chỉ số phong phú Margalef (d), 
chỉ số đa dạng Shannon-Weiner [H’(loge)], chỉ số 
ưu thế Simpson (1-λ’), chỉ số cân bằng Pielou (J') 
và Rarefaction (Magurran, 2004). Theo Gotelli 
và Colwell (2012) nên tính chỉ số hiếm gặp 
(Rarefaction) ở cỡ mẫu tối thiểu 20 loài cho mỗi 
vị trí, để xác định khác biệt quan trọng về mặt 
thống kê giữa các vị trí. Các số liệu tính toán đã 
được xử lý thống kê theo phương pháp phân tích 
phương sai đa chiều (Multifactor-ANOVA). Đây 
là phương pháp phân tích số liệu thông dụng để 
so sánh mật độ và độ đa dạng khuê tảo bám 
trong nền trầm tích giữa 4 kiểu sinh cảnh rừng 
và hai mùa.  

3. KẾT QUẢ  

Kết quả nghiên cứu chỉ ra có 274 loài khuê 
tảo bám trong trầm tích ở 4 kiểu sinh cảnh rừng 
và hai mùa. Trong đó, một vài loài chiếm ưu thế 
gồm: Aulacoseira granulata, Cyclotella striata, C. 
stylorum, Cymatotheca weissflogii, Ditylum 

brightwellii, Paralia sulcata, Thalassionema 
nitzschioides, Thalassiosira oestrupii var. 
oestrupii và Tryblionella levidensis. Mật độ khuê 
tảo bám trung bình giữa các kiểu sinh cảnh vào 
mùa khô là 0,33.105 ± 0,16.105, mùa mưa là 
1,01.105 ± 0,16.105 mảnh vỏ khuê tảo/ g trầm tích. 
Mật độ khuê tảo bám trong nền trầm tích giữa 
bốn kiểu sinh cảnh rừng [F(3;27)=3,58; P=0,027; 
R2=23,07%] và hai mùa [F(1;27)=8,85; P=0,006; 
R2=18,99%] có sự khác biệt rõ rệt. Mật độ khuê tảo 
bám trong nền trầm tích ở sinh cảnh bãi bùn 
(95%C.I. [-1,5.105;-0,1.105]) và cây tái sinh 
(95%C.I. [-1,7.105; -0,3.105]) có sự khác biệt quan 
trọng với sinh cảnh rừng Bần (Bảng 1 và Hình 2). 

Bảng 1. So sánh mật độ khuê tảo bám 
trung bình giữa các cặp sinh cảnh rừng 

khác nhau 

Sinh cảnh rừng Mật độ trung bình ±  
Sai số chuẩn 

Bãi bùn 0,46.105 ± 0,23.105 

Bãi bùn có cây tái sinh 0,29.105 ± 0,23.105 

Rừng cây Bần 1,29.105 ± 0,23.105 

Hỗn giao Bần - Dừa nước 0,64.105 ± 0,23.105 

LSD 0,05  9,46.104 
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Hình 2. Mật độ khuê tảo bám trung bình giữa 4 kiểu sinh cảnh rừng  
khác nhau và hai mùa (mean ± S.E.) 
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Kết quả so sánh các chỉ số đa dạng giữa các 
kiểu sinh cảnh rừng trong hai mùa cho thấy chỉ số 
phong phú Margalef và chỉ số đa dạng Shannon-
Weiner có sự khác biệt quan trọng giữa 4 kiểu sinh 
cảnh [F(3;27)=4,39; P=0,012 và F(3;27)=4,25; 
P=0,014 theo thứ tự] và giữa hai mùa 
[F(1;27)=12,29; P=0,002 và F(1;27)=9,24; P=0,005 
theo thứ tự]. Tuy nhiên, chỉ số ưu thế Simpson và 

Rarefaction có sự khác biệt quan trọng giữa bốn 
kiểu sinh cảnh rừng [F(3;27)=3,23; P=0,038 và 
F(3;27)=3,42; P=0,031 theo thứ tự] nhưng không có 
sự khác biệt quan trọng giữa hai mùa (P>0,05). Chỉ 
số cân bằng Pielou có sự khác biệt quan trọng giữa 
hai mùa [F(1;27)=9,54; P=0,005] nhưng không có 
sự khác biệt quan trọng giữa bốn kiểu sinh cảnh 
rừng (P>0,05) (Bảng 2 và Hình 3A , Hình 3B).  

Bảng 2. Kết quả phân tích phương sai đa chiều (Multifactor-ANOVA) 
của các chỉ số đa dạng 

 Sinh cảnh rừng Mùa 

Chỉ số đa dạng F(3;27) P R2(%) F(1;27) P R2(%) 

Chỉ số phong phú Margalef (d) 4,39 0,012 25,10 12,29 0,002 23,43 

Chỉ số Shannon-Weiner [H’(loge)] 4,25 0,014 26,00 9,24 0,005 18,87 

Chỉ số ưu thế Simpson (1- λ ') 3,23 0,038 25,45 1,36 0,254 3,57 

Chỉ số cân bằng Pielou (J’) 0,15 0,928 1,23 9,54 0,005 25,78 

Rarefaction [ES(20)] 3,42 0,031 25,68 2,70 0,111 6,76 

 

Hình 3A. Độ phong phú khuê tảo bám trong trầm tích giữa 4 kiểu sinh cảnh rừng trong 
mùa khô theo mô hình cấp bậc độ phong phú (K-dominance) 

Chú thích: MUD: Bãi bùn; MSE: rừng cây tái sinh; SON: rừng Bần; SNY: Hỗn giao Bần - Dừa nước 

 

Hình 3B. Độ phong phú khuê tảo bám trong trầm tích giữa 4 kiểu sinh cảnh rừng  
trong mùa mưa theo mô hình cấp bậc độ phong phú (K-dominance) 

Chú thích: MUD: Bãi bùn; MSE: rừng cây tái sinh; SON: rừng Bần; SNY: Hỗn giao Bần - Dừa nước  
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Bảng 3. So sánh độ đa dạng khuê tảo bám giữa các cặp sinh cảnh rừng.  

 Sinh cảnh 
Mùa 

Chỉ số phong 
phú Margalef 

Chỉ số đa dạng  
Shannon-Weiner 

Chỉ số ưu thế 
Simpson 

Chỉ số  
cân bằng Pielou 

Độ hiếm gặp  
(20 loài) 

So sánh độ đa dạng giữa các sinh cảnh rừng 

Bãi bùn 7,46 ± 0,88 3,22 ± 0,11 0,96 ± 0,00 0,93 ± 0,01 14,80 ± 0,39 

Cây tái sinh 6,75 ± 0,88 3,06 ± 0,11 0,96 ± 0,00 0,93 ± 0,01 14,39 ± 0,39 

Bần 10,80 ± 0,88* 3,62 ± 0,11* 0,98 ± 0,00* 0,93 ± 0,01 16,10 ± 0,39* 

Bần - Dừa 9,04 ± 0,88 3,35 ± 0,11 0,96 ± 0,00 0,93 ± 0,01 15,14 ± 0,39 

LSD 0.05 2,54 0,33 0,01 0,02 1,15 

F (3; 27) 4,39 4,25 3,23 0,15 3,42 

P (α=0,05) 0,012* 0,014* 0,038* 0,928 0,031* 

R2 (%) 25,10 26,01 25,45 1,23 25,68 

So sánh độ đa dạng giữa hai mùa 

Khô 7,00 ± 0,62* 3,14 ± 0,08* 0,96 ± 0,00 0,94 ± 0,01* 14,78 ± 0,28 

Mưa 10,07 ± 0,62* 3,49 ± 0,08* 0,97 ± 0,00 0,92 ± 0,01* 15,43 ± 0,28 

LSD 0.05 1,80 0,23 0,01 0,02 0,81 

F (1; 27) 12,29 9,24 1,36 9,54 2,70 

P (α=0,05) 0,002* 0,005* 0,254 0,005* 0,112 

R2 (%) 23,43 18,86 3,57 25,79 6,76 

Chú thích: * khác biệt có ý nghĩa thống kê với P < 0,05 

Kết quả phân tích ANOVA và so sánh từng 
cặp sinh cảnh theo phương pháp LSD0.05 được 
trình bày chi tiết cho bốn kiểu sinh cảnh và hai 
mùa (Bảng 3) cho thấy: Trong bốn kiểu sinh 
cảnh, rừng Bần có chỉ số phong phú Margalef, 
chỉ số đa dạng Shannon-Weiner và Rarefaction 
cao hơn so với sinh cảnh bãi bùn và cây tái sinh. 
Rừng Bần cũng có chỉ số ưu thế Simpson cao 
hơn so với sinh cảnh hỗn giao Bần - Dừa nước. 
Tuy nhiên, cả bốn sinh cảnh đều không có sự 
khác biệt về chỉ số cân bằng Pielou. Giữa hai 
mùa, chỉ số phong phú Margalef, chỉ số đa dạng 
Shannon-Weiner và chỉ số cân bằng Pielou vào 
mùa mưa cao hơn mùa khô. Nhưng chỉ số ưu thế 
Simpson và Rarefaction thì không có sự khác 
biệt giữa hai mùa. Độ đa dạng của mỗi sinh 
cảnh phụ thuộc vào số lượng loài và số lượng 
mảnh vỏ của mỗi loài. Cụ thể, sinh cảnh rừng 
Bần có 194 loài - 1.293 mảnh vỏ, hỗn giao Bần - 
Dừa nước có 155 loài - 985 mảnh vỏ, bãi bùn có 
105 loài - 577 mảnh vỏ và cây tái sinh có 103 
loài - 484 mảnh vỏ. Điều này đã cho thấy sinh 
cảnh rừng Bần có các chỉ số đa dạng có sự khác 
biệt rõ rệt với các sinh cảnh khác. 

4. THẢO LUẬN  

Rừng ngập mặn Cù Lao Dung có 274 loài 
khuê tảo bám trong trầm tích, ít hơn ở Khu dự trữ 
sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (358 loài) 
(Nguyễn Thị Gia Hằng và cs., 2009) nhưng cao 
hơn ở cửa Cung Hầu, sông Tiền Giang, Trà Vinh 
(101 loài phiêu sinh thực vật, trong đó tảo silic 
chiếm ưu thế) (Võ Hành và Phan Tuấn Lượm, 
2010). Trong khu vực Châu Á, thành phần loài 
khuê tảo bám trong trầm tích ở RNM CLD cao 
hơn so với RNM ở Central Java, Indonesia (86 
loài) (Hendrarto and Nitisuparjo, 2011); RNM 
thuộc hệ thống sông Mê kông, Thái Lan (252 loài) 
(Sylvestre et al., 2009); RNM ở phía Nam (vịnh 
Houyu, sông Jiulong, sông Zhangjiang và vịnh 
Shenzhen), Trung Quốc (103 loài) (Chen et al., 
2010) và RNM Szu-Tsao, Đài Loan (48 loài) (Lai 
et al., 2004). Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị 
Kim Liên và cs. (2013) về đa dạng động vật phiêu 
sinh trong hệ sinh thái RNM CLD, tỉnh Sóc Trăng 
đã cho thấy độ đa dạng phiêu sinh động vật ở bãi 
bùn thấp hơn so với ở sinh cảnh rừng. Nghiên cứu 
này một lần nữa đã xác nhận khuê tảo bám ở 
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RNM CLD rất đa dạng, đa dạng khuê tảo ở bãi 
bùn và cây tái sinh thấp hơn so với sinh cảnh rừng 
Bần và hỗn giao Bần - Dừa nước. 

Trong 4 kiểu sinh cảnh, rừng Bần có mật độ 
khuê tảo và độ đa dạng cao hơn các sinh cảnh 
khác, tiếp đến là rừng hỗn giao Bần - Dừa nước. 
Đời sống của quần xã khuê tảo chịu ảnh hưởng 
bởi các yếu tố môi trường vô sinh và hữu sinh 
như: pH, nhiệt độ, muối (Bellinger et al., 2006), 
dòng chảy, ánh sáng, hàm lượng dinh dưỡng 
(như nitơ, phosphor, carbon) (Forster et al., 
2006; Frankovich et al., 2006), thủy triều, sóng 
biển và các xáo trộn sinh học (Holland et al., 
1974; Paterson, 1995; Parodi and Barria de Cao, 
2002). Theo các nghiên cứu cho thấy tảo phát 
triển tốt nhất ở nhiệt độ khoảng 20oC và ánh 
sáng bão hòa nhưng ở RNM quần xã khuê tảo 
còn bị ảnh hưởng bởi tác động của thủy triều 
(Laird et al., 2010). Điều này đã cho thấy, trong 
4 sinh cảnh thì sinh cảnh bãi bùn và cây Bần tái 
sinh có mật độ và độ đa dạng khuê tảo (thông 
qua các chỉ số đa dạng) thấp nhất. Do hai sinh 
cảnh này tiếp giáp với biển Đông bị tác động 
nhiều nhất bởi dòng chảy của thủy triều, đã làm 
mất sinh khối khuê tảo bám trên nền trầm tích 
theo thời gian mỗi khi thủy triều lên xuống 
trong ngày. Hơn nữa, sinh cảnh bãi bùn và cây 
Bần tái sinh không có hệ thống rễ chằng chịt 
giúp bảo vệ và lưu giữ sinh khối khuê tảo, nên 
một lượng sinh vật sẽ bị trôi dạt theo thủy triều 
ra khỏi sàn rừng. Nền trầm tích của hai sinh 
cảnh này cũng là nơi trực tiếp đón nhận nguồn 
ánh sáng mà không bị che phủ bởi tán cây rừng 
làm cho nhiệt độ tăng cao. Vì vậy, nguồn sinh 
khối từ phiêu sinh thực vật nói chung và khuê 
tảo bám nói riêng bị giảm nên mật độ, độ đa 
dạng nơi đây thấp hơn so với sinh cảnh rừng 
Bần và hỗn giao Bần - Dừa nước.  

Trong khi, sinh cảnh cây rừng (Bần và Dừa 
nước) nhờ có hệ thống rễ cây rừng đã giúp cho 
nền trầm tích càng ngày càng ổn định, là “bức 
tường xanh” ngăn cản sự xói mòn do thủy triều 
(Chen et al., 2010), cùng với độ che phủ từ tán 
cây rừng đã giúp cho mật độ và độ đa dạng khuê 
tảo bám trên nền trầm tích cao hơn sinh cảnh 
bùn và cây Bần tái sinh. Rừng Bần và hỗn giao 
Bần - Dừa nước là nơi đầu tiên nhận nước ngọt 
từ sông Hậu đổ ra biển Đông nên thành phần 

loài rất phong phú và đa dạng, bao gồm những 
loài khuê tảo sống trong môi trường nước ngọt 
đến nước mặn. Hiện nay, gần sinh cảnh rừng 
Bần - Dừa nước đang được người dân sử dụng để 
nuôi tôm, điều này đã làm cho hàm lượng nitơ và 
phosphor trong đất tăng cao. Mặc dù, RNM được 
xem là nơi thường xuyên bị thiếu hụt hàm lượng 
dinh dưỡng N2 và P, nhưng nếu hàm lượng dinh 
dưỡng này vượt mức cho phép thì sẽ gây hiện 
tượng phú dưỡng trong RNM. Dẫn đến hệ sinh 
thái RNM sẽ bị xáo trộn sinh học, gây thiệt hại 
đến đời sống của quần xã sinh vật nói chung và 
khuê tảo nói riêng. Vì vậy, việc bảo vệ và tạo ra 
môi trường thuận lợi cho khuê tảo phát triển sẽ 
đảm bảo phát triển bền vững RNM.  

5. KẾT LUẬN 

Khuê tảo bám trong trầm tích ở 4 kiểu sinh 
cảnh rừng và hai mùa có sự khác biệt quan 
trọng về mật độ và độ đa dạng. Trong đó, mật độ 
và độ đa dạng khuê tảo ở rừng Bần và hỗn giao 
Bần - Dừa nước cao nhất, ở sinh cảnh bùn và 
cây tái sinh thấp nhất. Hiện nay, RNM CLD  
được sử dụng trong việc nuôi và khai thác thủy 
hải sản, làm tăng hàm lượng nitơ và phospho. 
Điều này gây nên các xáo trộn sinh học, gây ảnh 
hưởng đến đời sống của khuê tảo và các sinh vật 
khác trong RNM. Vì vậy, nghiên cứu này là cơ 
sở ban đầu cho những nghiên cứu tiếp theo về 
giám sát môi trường RNM, đặc biệt là nhóm 
khuê tảo chỉ thị cho môi trường phú dưỡng cùng 
với nhóm khuê tảo chứa độc tố gây ảnh hưởng 
đến động vật và con người. 
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