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TÓM TẮT 

Thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn đến sự phát triển phôi, tỷ lệ nở 
của cá song chuột (Cromileptes altivelis) để xác định nhiệt độ và độ mặn tối ưu trong quá trình ấp trứng cá song 
chuột. Trứng thụ tinh được ấp trong bình thủy tinh có thể tích 1 lít với mật độ 100 trứng/lít ở 2 thí nghiệm riêng biệt. 
Thí nghiệm 1: đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ ở các mức: 20, 24, 28, 32, 36ºC, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần 
trong điều kiện độ mặn 29‰. Thí nghiệm 2, đánh giá ảnh hưởng của các mức độ mặn: 23, 26, 29, 32 và 35‰ mỗi 
nghiệm thức được lặp lại 3 lần trong điều kiện nhiệt độ 28,0 ± 1,0ºC. Kết quả thí nghiệm về nhiệt độ cho thấy, trứng 
cá song chuột ấp ở nhiệt độ 28ºC cho tỷ lệ nở cao nhất (87,4 ± 3,3%) và tỷ lệ ấu trùng dị hình (4,8 ± 1,4%) thấp nhất 
so với các nghiệm thức còn lại (P<0,05). Độ mặn thích hợp nhất cho ấp trứng cá song chuột từ 32 - 35‰ với tỷ lệ nở 
đạt từ 83,4 - 85,6% và tỷ lệ dị hình thấp 1,65 - 1,73%. Kết quả trên cho thấy, trong khoảng nhiệt độ và độ mặn thí 
nghiệm, trứng cá song chuột đạt hiệu quả ấp nở cao nhất tại nhiệt độ 28ºC và độ mặn 32 - 35‰. 

Từ khóa: Cá song chuột, Cromileptes altivelis, nhiệt độ, độ mặn. 

Effect of Temperature and Salinity on Embryonic Development  
Hatching Rate of Mouse Grouper (Cromileptes altivelis) 

ABSTRACT 

The study on effects of temperature and salinity on embryonic development, hatching rate of mouse grouper 
(Cromileptes altivelis) were designed to identify optimal temperature and salinity for incubation ofCromileptes altivelis 
eggs. The fertilization eggs were incubated in a series of 1L-glass beakers at a density of 100 eggs/L in two 
separated experiments. The first experiment was conducted at five different temperature treatments at 20, 24, 28, 32 
and 36ºC at 29‰ with three replicates for each. The second pilot incubates eggs at 28.0 ± 1.0ºC in different salinity 
treatments of 23, 26, 29, 32 and 35‰. The results from the temperature experiment showed that eggs incubated at 
28oC for the highest hatching rate (87.4 ± 3.3%) and lowest deformity rate (4.8 ± 1.4%) compared to other treatments 
(P<0.05). Salinity is the most suitable for incubation of fertilized eggs of mouse grouper from 30 to 35‰ with high 
hatching rate of 83.4 - 85.6% and low deformity rate of 1.65 - 1.73% in comparision with other treatments (P<0.05). In 
conclusion, among the range of temperature and salinity studied, mouse grouper eggs reached highest incubation 
performance at 28ºC and salinity ranged from 32 to 35‰. 

Keywords: Cromileptes altivelis, mouse grouper, temperature, salinity. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Ấu trùng cá song chuột có sự thay đổi 
nhanh về hình thái từ khi nở cho tới giai đoạn 
cá hương (Mishima and Gonzares, 1994). Ấu 
trùng hoàn thành giai đoạn biến thái tới cá 
hương, chúng rất nhạy cảm với điều kiện môi 

trường và dễ bị stress nên có tỷ lệ chết cao. Do 
đó, quá trình vận chuyển trứng phải được thực 
hiện một cách cẩn thận để làm hạn chế những 
ảnh hưởng bất lợi lên trứng và từ đó ảnh hưởng 
tới chất lượng của ấu trùng. Sự nhạy cảm của 
trứng cá song chuột có lẽ là khác nhau ở các giai 
đoạn phát triển. Trứng rất nhạy cảm trước giai 
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đoạn phát triển phôi và trước lúc nở. Trong sản 
xuất giống cá biển, công đoạn ấp trứng thụ tinh 
là một khâu quan trọng quyết định đến số lượng 
và chất lượng cá bột. Đây là nguyên liệu đầu 
tiên quan trọng trong quy trình sản xuất cá 
giống. Môi trường ấp có ảnh hưởng đến sự phát 
triển của trứng, đặc biệt là nhiệt độ và độ mặn 
(Holliday, 1988; Petereit et al., 2008; Vũ Văn 
Sáng & Trần Thế Mưu, 2013).  

Độ mặn ảnh hưởng tới sự cân bằng áp suất 
thẩm thấu của tế bào và do đó ảnh hưởng tới sự 
chuyển hóa năng lượng trong quá trình phát 
triển phôi của cá (Sampaio and Bianchini, 
2002). Trong khi, nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ 
chuyển hóa năng lượng trong quá trình phát 
triển phôi. Nhiệt độ thấp sẽ làm chậm quá trình 
phát triển phôi (Small and Bates, 2001; Lin et 
al., 2006), trong khi nhiệt độ cao sẽ làm cho phôi 
phát triển nhanh hơn (Das et al., 2006). Ngoài 
ảnh hưởng đến tỷ lệ nở của trứng, nhiệt độ và độ 
mặn nằm ngoài khoảng tối ưu có thể làm gia 
tăng tỷ lệ dị hình của ấu trùng (Laurence and 
Rogers, 1976; Linden et al., 1979; Das et al., 
2006). Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có công bố 
nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt độ và độ 
mặn lên thời gian phát triển phôi, tỷ lệ nở của 
trứng cá song chuột. Do vậy, việc nghiên cứu 
đánh giá ảnh hưởng của hai yếu tố trên đến sự 
phát triển phôi của cá song chuột là rất cần 
thiết nhằm xác định nhiệt độ và độ mặn tối ưu 
trong quá trình ấp trứng cá song chuột. Nghiên 
cứu này sẽ là cơ sở khoa học cho việc phát triển 
và hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá song 
chuột trong thời gian tới.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Trứng cá thí nghiệm: là trứng thụ tinh được 

sinh sản nhân tạo từ đàn cá song chuột bố mẹ 
nuôi tại Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền 
Bắc, Cát Bà, Hải Phòng. Cá bố mẹ được kích 
thích sinh sản bằng cách tiêm kích dục tố với 
liều lượng HCG (1.000 UI + LRHa 15µg)/kg cho 
cá cái và cá đực bằng liều lượng cho cá cái, cá 
được tiêm 1 liều duy nhất. 

Dụng cụ thí nghiệm bao gồm: bình thủy tinh 
1 lít, muối NaCl 99% để điều chỉnh độ mặn, heater 

nâng nhiệt loại Aqua-heater, 200W của hãng JC-
BO, Trung Quốc và một số dụng cụ khác.  

2.2. Bố trí thí nghiệm 
Thí nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ  
Thí nghiệm được bố trí ở các mức nhiệt độ: 

20, 24, 28, 32 và 36°C mỗi nghiệm thức nhiệt độ 
lặp lại 3 lần, trứng được ấp trong điều kiện độ 
mặn 29‰, sử dụng heater có chia vạch để duy 
trì nhiệt độ thí nghiệm, mỗi bình thí nghiệm 
được bố trí 1 nhiệt kế thủy ngân để kiểm tra 
nhiệt độ nước với tần suất 30 phút/lần. 

 Thí nghiệm ảnh hưởng của độ mặn 
Thí nghiệm được bố trí ở các mức độ mặn: 

23, 26, 29, 32 và 35‰, mỗi nghiệm thức độ mặn 
được lặp lại 3 lần, trong điều kiện nhiệt độ 28,0 
± 1,0ºC, sử dụng muối NaCl 99% để pha độ mặn. 

2.3. Điều kiện thí nghiệm và phương pháp 
thực hiện  

Thí nghiệm được thực hiện trong bình thủy 
tinh 1 lít với mật độ 100 trứng thụ tinh/L trong 
phòng điều hòa nhiệt độ. Các yếu tố môi trường 
khác đảm bảo: pH: 7,7 - 8,0; DO: 5,0 - 5,5 mg/L. 

Một số chỉ tiêu theo dõi: thời gian phát triển 
phôi, thời gian ấp, thời gian nở, tỷ lệ nở của 
trứng và tỷ lệ ấu trùng dị hình của mỗi lô thí 
nghiệm. 

Một số quy ước gọi tên và công thức 
tính các chỉ tiêu theo dõi 

Thời gian ấp là thời gian để 50% số trứng 
nở trong bình ấp;  

Thời gian nở là thời gian xuất hiện ấu trùng 
đầu tiên cho đến lúc trứng nở hoàn toàn; 

Tỷ lệ nở (%) = 100 x Tổng số trứng nở (ấu 
trùng)/tổng số trứng trong bình ấp (trứng); 

Tỷ lệ ấu trùng dị hình (%) = 100 x Tổng số 
ấu trùng dị hình (con)/tổng số ấu trùng (con); 

Phương pháp xác định ấu trùng dị hình: thực 
hiện bằng cách quan sát và đếm trực tiếp trên 
kính giải phẫu Nikon C-DSS230 - Nhật Bản, ấu 
trùng dị hình là những ấu trùng có hình dạng 
cong thân so với ấu trùng bình thường. 

2.4. Phương pháp thu mẫu và xử lý số liệu 
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Định kỳ 15 phút/lần lấy 3 mẫu ở mỗi nghiệm 
thức để theo dõi sự phát triển của phôi và các chỉ 
tiêu khác cho đến khi kết thúc thí nghiệm. 

Xử lý số liệu: Số liệu được xử lý bằng phần 
mềm Excel 2007, phân tích phương sai một 
nhân tố. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình 
phát triển phôi 

Nhiệt độ ấp có ảnh hưởng trực tiếp tới quá 
trình phát triển của phôi cá (Kujawa et al., 
1997; Buckley et al., 2000; Brian and Terry, 
2001). Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ 
cũng ảnh hưởng đến quá trình phân cắt và 
phát triển phôi của cá song chuột. Trong 
khoảng nhiệt độ từ 24 - 32ºC, nhiệt độ càng cao 
thì tốc độ phát triển của phôi càng nhanh và 
ngược lại. Trong thí nghiệm, không quan sát 
được sự khác biệt của trứng ở giai đoạn phân 
cắt 2 - 4 tế bào ở các mức nhiệt độ khác nhau 
do trứng được thu sau khi thụ tinh 30 phút. 
Trứng cá song chuột chỉ phát triển tới giai 
đoạn phôi nang ở nhiệt độ 20ºC và giai đoạn 64 
tế bào ở nhiệt độ 36ºC rồi ngừng phát triển 
(Bảng 1). Điều này cho thấy, nhiệt độ quá cao 
(36ºC) hoặc quá thấp (≤20ºC) đều không thích 
hợp cho sự phát triển của phôi cá song chuột. 
Thời gian phát triển phôi cá song chuột từ khi 
thụ tinh đến khi nở ngắn nhất ở nhiệt độ 32ºC 
(1.005 - 1.020 phút) so với các nghiệm thức còn 
lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy, nhiệt độ 
thích hợp để phôi cá song chuột phát triển nằm 
trong khoảng 28 - 32ºC. 

Kết quả theo dõi quá trình phát triển phôi 
cá song chuột ở các nhiệt độ khác nhau được thể 
hiện chi tiết trong bảng 1.  

Thời gian ấp, thời gian nở, tỷ lệ nở và tỷ lệ 
ấu trùng dị hình là những tiêu chí quan trọng 
đánh giá hiệu quả của việc ấp nở trứng cá 
(Kawahara et al., 1997). Kết quả thí nghiệm cho 
thấy, tỷ lệ nở của trứng đạt giá trị cao nhất ở 

nhiệt độ 28ºC (87,4%), thấp nhất ở nhiệt độ 32ºC 
(41,3%; P<0,05) nhưng tỷ lệ ấu trùng dị hình lại 
cao nhất ở nghiệm thức 32ºC (35,7%) và thấp 
nhất ở nghiệm thức 28ºC (4,8%, Bảng 2). Kết 
quả này cho thấy, trong khoảng nhiệt độ thí 
nghiệm, nhiệt độ thích hợp nhất đối với quá 
trình ấp nở trứng cá song chuột là 28ºC. Như 
vậy, nhiệt độ thích hợp trong quá trình ấp trứng 
cá song chuột nằm trong khoảng thích hợp cho 
ấp trứng cá song hổ từ 26-29ºC (Vũ Văn Sáng 
và Trần Thế Mưu, 2013). 

3.2. Ảnh hưởng của độ mặn đến quá trình 
phát triển của phôi 

Độ mặn không ảnh hưởng đáng kể tới thời 
gian ấp, thời gian nở trong quá trình ấp trứng 
cá song chuột (P>0,05) nhưng có ảnh hưởng 
đáng kể tới tỷ lệ nở và tỷ lệ dị hình của ấu trùng 
(Bảng 3, P<0,05). Tỷ lệ nở đạt giá trị cao nhất ở 
độ mặn 35‰ (85,6%) tiếp đến là độ mặn 32‰ 
(83,4%) và sự sai khác giữa 2 nghiệm thức này 
là không có ý nghĩa thống kê (P>0,05) nhưng 
cao hơn đáng kể so với các nghiệm thức còn lại 
(P<0,05). Tại độ mặn 32‰ và 35‰ không những 
có tỷ lệ nở cao mà tỷ lệ ấu trùng dị hình cũng 
đạt giá trị thấp nhất lần lượt là 1,65% và 1,73%. 
Trong khi đó, tỷ lệ nở đạt giá trị thấp nhất ở lô 
độ mặn 23‰ (15,2%) và tỷ lệ ấu trùng dị hình ở 
mức rất cao 80,6%.  

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, trứng cá 
song chuột có thể phát triển trong giới hạn độ 
mặn khá rộng từ 23-35‰. Nghiên cứu về sự 
phát triển phôi của trứng cá giò và cá song 
chấm nâu cho thấy chúng không phát triển ở độ 
mặn dưới 23‰ (Lê Xân, 2006, 2010). Điều này 
có thể lý giải mặc dù cá song chuột thường sống 
ở vùng nước gần khu vực cửa sông nơi có độ mặn 
thấp nhưng khi sinh sản lại di cư ra vùng nước 
có độ mặn cao để đẻ trứng (Heemstra and 
Randall, 1993). Kết quả theo dõi thời gian ấp, 
thời gian nở và tỷ lệ ấu trùng dị hình được thể 
hiện chi tiết tại bảng 3. 
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Bảng 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến thời gian phát triển phôi (phút) 

Các giai đoạn phát 
triển 

Nhiệt độ (ºC) 

20 24 28 32 36 

2 - 4 tế bào 21 - 24 

16 tế bào 35 - 45 38 - 42 35 - 38 31 - 34 28 - 31 

64 tế bào 70 - 80 52 - 60 40 - 50 36 - 40 
Ngừng phát 

triển 

Phôi nang Ngừng phát triển 200 - 215 185 - 200 170 - 182 - 

Phôi vị  550 - 568  520 - 535 505 - 520  - 

Phôi thần kinh - 900 - 910 880 - 900 865 - 880 - 

Nở - 1.070 - 1.130 1.020 - 1.040 1.005 - 1.020 - 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là khoảng thời gian được tính từ khi trứng thụ tinh cho đến khi trứng nở hết 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến thời gian ấp, thời gian nở,  
tỷ lệ nở và tỷ lệ ấu trùng dị hình 

 Nghiệm thức 

Chỉ tiêu 
20ºC 24ºC 28ºC 32ºC 36ºC 

Thời gian ấp (phút) - 1.095,7 ± 5,7a 1.050,7 ± 8,5b 1.020,6 ± 9,2b - 

Thời gian nở (phút) - 39,3 ± 4,5a 22,5 ± 2,4b 18,4 ± 2,2b  - 

Tỷ lệ nở (%) - 58,3 ± 4,2a 87,4 ± 3,3b 41,3 ± 4,7c - 

Tỷ lệ ấu trùng dị hình (%) - 5,2 ± 0,7a 4,8 ± 1,4a 35,7 ± 2,9b - 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn, chữ cái khác nhau trong cùng một hàng là sai khác có ý 
nghĩa (P<0,05) 

Bảng 3. Ảnh hưởng của độ mặn đến thời gian ấp, thời gian nở, tỷ lệ nở, tỷ lệ ấu trùng dị hình 
Nghiệm thức  

Chỉ tiêu 
23‰ 26‰ 29‰ 32‰ 35‰ 

Thời gian ấp (phút) 1.005,2 ± 5,2a 1.012,7 ± 6,7a 1.030,8 ± 7,5a 1.020,9 ± 8,2a 1.015 ± 7,4a 

Thời gian nở (phút) 50,5 ± 2,3a 48,8 ± 1,9a 49,3 ± 2,1a 49,7 ± 2,4a 50,1 ± 2,5a 

Tỷ lệ nở (%) 15,2 ± 4,6a 25,3 ± 4,3b 67,6 ± 4,5c  83,4 ± 3,4d 85,6 ± 1,9d 

Tỷ lệ ấu trùng dị hình (%) 80,6 ± 7,6a 60,5 ± 5,6b 8,5 ± 1,3c 1,65 ± 0,2d 1,73 ± 0,3d 

Ghi chú: Số liệu trong bảng là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn, chữ cái khác nhau trong cùng một hàng là sai khác có ý 
nghĩa (P<0,05) 

Một số hình ảnh về phôi của cá song chuột 

 
Trứng thụ tinh Phôi 16 tế bào 

 
Phôi 32 tế bào 



Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn đến sự phát triển phôi, tỷ lệ nở của cá song chuột (Cromileptes altivelis) 

652 

 
Phôi 64 tế bào 

 
Phôi dâu Phôi nang 

Phôi vị Thể phôi Ấu trùng mới nở 

 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

4.1. Kết luận 
Trong khoảng nhiệt độ và độ mặn thí 

nghiệm, nhiệt độ thích hợp nhất cho việc ấp nở 
trứng cá song chuột là 28ºC, tại nhiệt độ này tỷ 
lệ nở đạt cao (87,4%) và tỷ lệ dị hình thấp 
(4,8%). Trong khi đó, độ mặn thích hợp cho ấp 
trứng cá song chuột nằm trong khoảng từ 32 - 
35‰, ở khoảng độ mặn này tỷ lệ nở đạt cao từ 
83,4 - 85,6% và tỷ lệ dị hình thấp 1,65 - 1,73%. 

4.2. Đề nghị 
Cần tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của các 

yếu tố môi trường khác tới quá trình ấp nở của 
trứng cá song chuột.  
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