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TÓM TẮT 

 

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu phân tích các đặc điểm phân bố, hình thái 

và đa dạng di truyền nhằm bổ sung thông tin về đặc điểm sinh học và khả năng thích 

nghi liên quan đến sự thay đổi môi trường sống của cá Chình hoa (Anguilla marmorata 

Quoy & Gaimard, 1824) ở Thừa Thiên Huế. Từ đó, góp phần vào hoạt động nghiên 

cứu và bảo tồn nguồn lợi cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế và Việt Nam. Thông tin nghiên 

cứu và 350 mẫu vật được thu thập tại 2 cửa biển, 1 đầm phá và 4 hệ thống sông chính ở 

Thừa Thiên Huế, trong thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 12/2018. Đặc điểm sinh 

thái môi trường của cá Chình hoa được phân tích thông qua 11 thông số: nhiệt độ, độ 

mặn, hàm lượng oxy hoà tan (DO), pH, độ sâu, màu nước, chế độ thuỷ triều, dòng chảy, 

nền đáy, thời gian xuất hiện và chu kì trăng. Các đặc điểm hình thái ngoài được phân 

tích dựa trên 21 chỉ số của 350 mẫu cá Chình hoa. Các đặc điểm cấu tạo trong và giải 

phẩu được thực hiện trên 189 mẫu vật. Phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) 

và phân tích cụm (CA) đã được sử dụng để phân tích cấu trúc của quần thể cá Chình hoa 

phân bố tại Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu về đa dạng di truyền của quần thể cá Chình 

hoa được thực hiện trên hai phân đoạn gen COI và 16S rRNA thuộc hệ gen ty thể của 48 

mẫu vật nghiên cứu bằng kỹ thuật DNA barcode. Kết quả của nghiên cứu đã mô tả được 

các đặc điểm hình thái cơ bản của quần thể cá Chình hoa thu thập ở Thừa Thiên Huế có 

khối lượng 3,0 – 4500,0 g tương ứng với bốn giai đoạn phát triển: cá con, cá giống, cá 

tiền trưởng thành và cá trưởng thành. Một số đặc trưng hình thái cho từng giai đoạn 

cũng đã được phân tích liên quan đến sự thay đổi của màu sắc cơ thể, vây và sự phân bố 

của các đốm hoa. Các đặc điểm môi trường phù hợp cho sự phát triển của cá Chình hoa 

là: nhiệt độ: 21 – 32 0C, pH: 6,5 – 8,6, DO: 6,5 – 9,5 mg/L, độ mặn: 0 đến 15 ‰, độ sâu: 

0,3 – 11 m, nền đáy có nhiều hang hốc (72,0 %); sự xáo trộn dòng chảy, thay đổi màu sắc 

nước, thay đổi của chế độ thủy triều (đối với vùng cửa sông), thay đổi yếu tố thời tiết 

như mưa lũ (72,9 %) và chu kì trăng. Sự đa dạng cao trong cấu trúc quần thể cá Chình 

hoa ở Thừa Thiên Huế liên quan đến các đặc điểm hình thái và môi trường phân bố đã 

được ghi nhận thông qua phân tích PCA và CA với giá trị tích lũy là 95,664 % và 

59,901 % tương ứng. Kết quả phân tích PCA và CA cho thấy sự đa dạng trong quá trình 

thích nghi về hình thái và môi trường của cá Chình hoa tại các thủy vực ở Thừa Thiên 

Huế. Về đặc điểm phân bố cá Chình hoa xuất hiện quanh năm trên tất cả các thủy vực 

lớn nhỏ có dòng chảy hướng về phía Đông theo hai mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng 01 – 

tháng 6, tương ứng với sự xuất hiện của cá Chình hoa giai đoạn con non (TL = 100 – 

200 mm) từ phía biển di cư vào vùng nội địa, và mùa mưa từ tháng 8 – tháng 12, tương 

ứng với sự di cư sinh sản của cá Chình hoa trưởng thành. Hai phân đoạn gen COI và 

16S rRNA thuộc hệ gen ty thể của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế đã được tách dòng 

với tổng chiều dài chuỗi cuối cùng lần lượt là 843 bp và 641 bp. Mã số truy cập của 48 
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đoạn COI và 48 đoạn 16S rRNA trên ngân hàng dữ liệu Genbank là MN067923 đến 

MN067970 và MN633308 đến MN633355. Các đoạn phân lập được có thành phần 

Guanime (G) + Cytosine (C) cao hơn Adenine (A) + Thymine (T). Tỷ lệ thay thế cao 

đều được tìm thấy giữa các cặp cơ sở A – G và T – C. Các đoạn gen COI có thể mã hóa 

cho 18 loại amino acid khác nhau trong khi đó các đoạn 16S rRNA chỉ mã hóa 4 loại 

amino acid. Đã tìm thấy 20 vị trí đa hình và 17 haplotype (35,42%) từ 48 đoạn gen COI; 

7 vị trí đa hình và 8 haplotype (16,67%) từ 48 đoạn gen 16S rRNA thể hiện mức độ đa 

dạng di truyền cao của quần thể cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế. Giá trị âm của các 

kiểm định trung tính đã thể hiện xu hướng tiến hóa ngẫu nhiên, mở rộng quy mô quần 

thể của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế. Cây phát sinh di truyền đã được xây dựng dựa 

trên bốn thuật toán khác nhau đều khẳng định mối quan hệ gần gũi của quần thể cá Chình 

hoa ở Thừa Thiên Huế với các quần thể thuộc khu vực Indo - Thái Bình Dương. Sự ngăn 

cách địa lý, các đặc điểm môi trường cùng với quá trình di nhập ngẫu nhiên của cá Chình 

hoa giai đoạn con non vào Thừa Thiên Huế đã hình thành các biến thể di truyền trong 

quần thể. Những kết quả đạt được từ nghiên cứu đã làm sáng tỏ nhiều thông tin liên 

quan đến mối quan hệ giữa môi trường sống với đặc điểm phân bố, hình thái, cấu trúc 

di truyền và tiến hóa của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế và khu vực.   
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ABSTRACT 

 

The study was carried out to analyze characteristics of distribution, morphology and 

genetic diversity of Marbled eel (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) in Thua 

Thien Hue. Therefor, it will supply informations about the biological characteristics and 

adaptability related to the changing habitat of the Marbled eel in Thua Thien Hue. It will 

contribute to the research and the conservation activities of eel resources in Thua Thien 

Hue and Vietnam. Research information and 350 samples were collected at 350 points 

in the catchment of seven areas: 02 estuaries, 01 lagoon and 04 major river systems in 

Thua Thien Hue during the study period from November 2017 to December 2018. 11 

parameters including temperature, salinity, dissolved oxygen (DO), tidal regime, pH, 

water color, flow, coordinates, time of appearance, moon phase and bottom were 

analyzed to clarify the environmental characteristics. The external morphological 

characteristics were identified based on 21 indexes of 350 observed samples. The 

internal morphological and anatomical characteristics were carried out base on 189 

specimens. The principal component analysis (PCA) and cluster analysis (CA) were 

used to analyze structure of the Marbled eel population distributed in Thua Thien Hue. 

A study on the genetic diversity of the Marbled eel population was performed on two 

gene segments COI and 16S rRNA belonging to the mitochondrial gen of 48 samples by 

using DNA barcode technology. The results of the study have described the 

morphological characteristics of the Marbled eel population collected in Thua Thien 

Hue with weight from 3.0 to 4500.0 g, corresponding to four development stages: 

juvenile, fingerling, pre-adult and adult. The morphological characteristic changes for 

each stage were concerning in body color, fins color and spots. The suitable 

environmental characteristics of water for living of Marbled eel is temperature: 21 - 

32 °C, pH: 6.5 - 8.6, DO: 6.5 - 9, 5 mg/L, salinity: 0 - 15 ‰, depth: 0.3 - 11 m, the 

bottom has many holes (72.0%); disturbance of water flows, changes of water color, 

tidal regime, weather and flood (72.9%), and moon phase. There was a high diversity in 

the Marbled eel populations’ structure in Thua Thien Hue related to morphological and 

environmental characteristics from PCA and CA analysis results with 95,665 % and 

59,901 % of the cumulative rate, respectively. It shows the high adaptability of Marbled 

eel population in Thua Thien Hue. For distribution characteristics, Marbled eel appears 

year round in all water bodies with flow Eastward in two seasons: the dry season from 

January - March, corresponding to the migration of juvenile (TL = 100 – 200 mm) from 

coast areas to the upstreams, and the rainy season from August to December, 

corresponding to the time of spawning migration of adult eels. The two gene segments 

COI and 16S rRNA belonging to the Marbled eel’s mitochondrial genome in Thua Thien 

Hue have been isolated with a total length of 843 bp and 641 bp, respectively. The access 
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codes on the Genbank data of COI sequences and 16S rRNA sequences are from 

MN067923 to MN067970 and from MN633308 to MN633355, respectively. They have 

higher composition of Guanime (G) + Cytosine (C) than Adenine (A) + Thymine (T). 

High substitution rates were found between A - G and T - C. There were 18 amino acids 

encoded by COI sequences while only four amino acids encoded by 16S rRNA 

sequences. 20 polymorphic sites and 17 haplotypes were found from the COI sequences; 

7 polymorphic sites and 8 haplotypes also were found from the 16S rRNA sequences 

show a high diversity in Marbled eel population. Negative values of the neutral tests 

showed the tendency of random selection and evolution towards the population scale 

expansion of Marbled eel in Thua Thien Hue. The phylogenetic tree was built based on four 

algorithms that confirmed the eel’s population close relationship in Thua Thien Hue with 

the eel populations in the Indo - Pacific region. The results obtained from the study have 

shown a lot of information related to the relationship between the habitat and the distribution, 

morphology, genetic structure and evolution of the Marbled eel in Thua Thien Hue and in 

area.   



vii 

 

 

 

MỤC LỤC 

 

MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1 

1. Đặt vấn đề .................................................................................................................... 1 

2. Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................... 2 

3. Ý nghĩa của luận án ..................................................................................................... 2 

4. Những đóng góp mới của luận án ............................................................................. 3 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ........................................ 4 

1.1. Đặc điểm tự nhiên vùng nghiên cứu ......................................................................... 4 

1.1.1. Vị trí địa lý ............................................................................................................. 4 

1.1.2. Địa hình, địa mạo .................................................................................................. 5 

1.1.3. Khí hậu .................................................................................................................. 5 

1.1.3.1. Chế độ nhiệt ........................................................................................................ 6 

1.1.3.2. Chế độ mưa ......................................................................................................... 7 

1.1.3.3. Chế độ gió ........................................................................................................... 8 

1.1.3.4. Chế độ bão, lũ ..................................................................................................... 8 

1.1.4. Thủy văn ................................................................................................................ 9 

1.1.5. Tài nguyên sinh vật thủy sinh .............................................................................. 12 

1.2. Đặc điểm sinh học của cá Chình hoa...................................................................... 13 

1.2.1. Thành phần loài và phân bố ................................................................................. 13 

1.2.2. Đặc điểm dinh dưỡng, sinh trưởng và sinh sản ................................................... 15 

1.2.3. Khả năng thích nghi sinh thái .............................................................................. 16 

1.3. Chỉ thị phân tử và ứng dụng trong thủy sản ........................................................... 18 

1.3.1. Những nghiên cứu chỉ thị phân tử dựa trên DNA ............................................... 18 

1.3.2. Kỹ thuật DNA barcode ........................................................................................ 21 

1.4. Tình hình nghiên cứu về cá Chình (Anguilla) ........................................................ 24 

1.4.1. Nghiên cứu hình thái ........................................................................................... 24 

1.4.2. Phân bố, vòng đời và thích nghi sinh thái ........................................................... 29 

1.4.3. Ứng dụng chỉ thị phân tử ..................................................................................... 38 

1.4.4. Nghiên cứu cá Chình ở Việt Nam ....................................................................... 45 

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....... 48 

2.1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu ........................................................................... 48 

2.1.1. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. 48 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................... 48 

2.2. Nội dung nghiên cứu .............................................................................................. 49 

2.3. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................ 49 

2.3.1. Tiếp cận nghiên cứu ............................................................................................ 49 

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể .......................................................................... 51 

2.3.2.1. Phương pháp kế thừa số liệu thứ cấp................................................................ 51 

2.3.2.2. Phỏng vấn thu thập thông tin ............................................................................ 51 



viii 

 

 

 

2.3.2.3. Thu mẫu ............................................................................................................ 51 

2.3.2.4. Phương pháp xác định các thông số môi trường và vẽ bản đồ ......................... 55 

2.3.2.5. Phương pháp phân tích đặc điểm hình thái ...................................................... 55 

2.3.2.6. Phương pháp phân tích phân tử ........................................................................ 57 

2.3.2.7. Phương pháp phân tích thống kê ...................................................................... 58 

2.3.2.8. Các phương pháp phân tích tin sinh ................................................................. 59 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ...................................... 61 

3.1. Thành phần loài cá Chình phân bố tại Thừa Thiên Huế ........................................ 61 

3.1.1. Hiện trạng phân bố của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế ................................... 63 

3.1.1.1. Phân bố theo thời gian ...................................................................................... 63 

3.1.1.2. Phân bố theo không gian .................................................................................. 67 

3.2. Hiện trạng phân bố, đặc điểm môi trường và phân cụm sinh thái phân bố của cá 

Chình hoa ở Thừa Thiên Huế ........................................................................................ 62 

3.2.1. Hiện trạng phân bố của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế ................................... 62 

3.2.1.1. Phân bố theo thời gian ...................................................................................... 62 

3.2.1.2. Phân bố theo không gian .................................................................................. 68 

3.2.2. Đặc điểm môi trường và phân cụm sinh thái ...................................................... 74 

3.2.2.1. Đặc điểm môi trường ........................................................................................ 74 

3.2.2.2. Phân tích thành phần chính và phân cụm sinh thái .......................................... 77 

3.3. Đặc điểm hình thái và cấu trúc quần thể của cá Chình hoa ở Thừa Thiên Huế ..... 83 

3.3.1. Hình thái ngoài .................................................................................................... 83 

3.3.2. Hình thái cấu tạo trong ........................................................................................ 87 

3.3.2.1. Miệng, lưỡi và răng .......................................................................................... 87 

3.3.2.2. Hình thái và cấu tạo nội quan ........................................................................... 88 

3.3.2.3. Tuyến sinh dục ................................................................................................. 91 

3.3.2.4. Xương sống và cơ thịt ...................................................................................... 92 

3.3.3. Cấu trúc quần thể cá Chình hoa dựa trên các chỉ số hình thái ngoài................... 93 

3.4. Đa dạng di truyền quần thể bằng chỉ thị phân tử .................................................... 99 

3.4.1. Tách dòng gen COI và 16S rRNA........................................................................ 99 

3.4.2. Đa dạng di truyền quần thể của cá Chình hoa ................................................... 102 

3.4.2.1. Mức độ đa dạng và xu hướng tiến hóa ........................................................... 102 

3.4.2.2. Các biến thể di truyền ..................................................................................... 104 

3.4.3. Mô hình dự đoán đặc điểm quần thể và cây phát sinh loài ............................... 109 

3.4.3.1. Mô hình dự đoán quần thể .............................................................................. 109 

3.4.3.2. Cây phát sinh di truyền ................................................................................... 115 

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................. 125 

4.1. Kết luận................................................................................................................. 125 

4.2. Kiến nghị .............................................................................................................. 126 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 128 

 



ix 

 

 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

A : Adenine 

AD : The distance between the verticals through the anus and origin of the 

dorsal fin (Khoảng cách giữa vây lưng và vây hậu môn) 

aDNA           : ancient DNA (DNA cổ) 

AFLP : Amplified fragment length polymorphism (Đa hình độ dài đoạn khuếch 

đại) 

AL  : A Lưới 

AP-PCR  : Arbitrarily primed PCR (PCR với mồi ngẫu nhiên) 

ASO  : Allele specific oligo (Oligo đặc trưng allen) 

AS-PCR  : Allele specific polymerase chain reaction (PCR đặc trưng allen) 

bp                 : Base pair (cặp cơ sở) 

C  : Cytosine 

CA  : Cluster analysis (Phân tích cụm) 

CBOL  : Consortium for the Barcode of Life 

COI  : Cytochrome c oxidase tiểu đơn vị I 

DNA  : Deoxyribonucleic acid 

DNA barcode : Mã vạch DNA  

DO  : Dissolved Oxygen (Hàm lượng ô xy hoà tan) 

dio2               : Type II iodothyronine deiodinase 

DTL  : Đập Thảo Long 

DTR  : Đập Truồi 

E  : Eye diameter (Đường kính mắt) 

eDNA  : environment DNA (DNA môi trường)  

F  : Factor (Nhân tố) 

fMYH            : Fast skeletal muscle myosin heavy chain 

G  : Guanine 

Gria3            : Glutamate receptor 3 

HL  : Head length (Chiều dài đầu) 

IO  : Distance between clear margins of eyes (Khoảng cách giữa 2 mắt) 

LC  : Lăng Cô 

mtDNA         : Mitochondrial DNA (DNA ty thể) 

mRNA           : Mitochondrial Ribonuclei 

neurod1         : neurogenic differentiation factor 1 

ND : Nam Đông 

NGS : Next generation sequencing (Giải trình tự thế hệ thứ hai)  

NN&PTNT : Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

NTTS : Nuôi trồng thuỷ sản 
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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Trong số 16 loài và 3 phân loài cá Chình Anguilla đã được xác định, cá Chình hoa 

(Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) có kích thước lớn thứ hai và phân bố 

rộng trên thế giới [179]. Ở Việt Nam, cá Chình hoa phân bố chủ yếu ở các vùng ven 

biển, cửa sông, các đầm, hồ, sông, suối nước ngọt từ Hà Tỉnh đến Vũng Tàu, Tây 

Nguyên và đảo Phú Quốc, nhiều nhất là các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa [4], 

[172]. Trong quá trình di cư giữa môi trường nước ngọt, nước lợ và nước mặn nhiều đặc 

điểm sinh học khác biệt của cá Chình hoa đã được hình thành và thu hút sự quan tâm rất 

lớn của các nhà sinh vật học trong nhiều thế kỷ qua [72]. Những thay đổi môi trường 

mạnh mẽ cũng đã định hình các đặc tính sinh lý và cấu trúc di truyền của loài. Sự đa 

dạng, phân bố và thích nghi với môi trường sống của cá Chình có thể bị ảnh hưởng bởi 

nhiều yếu tố môi trường, như độ mặn, nhiệt độ, độ cao, lưu vực sông và khả năng cạnh 

tranh sinh thái [71]. Với phạm vi phân bố rộng và vai trò sinh thái như là loài săn mồi 

bậc cao nhất trong chuỗi thức ăn, cá Chình hoa được đề xuất là một loài chỉ thị, đại diện 

cho việc bảo tồn đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái nước ngọt [129]. Do đó, việc 

xem xét sự thay đổi và nhận diện các đặc trưng hình thái, phân bố và di truyền cho loài 

cá Chình hoa ở các giai đoạn phát triển cũng như sự thay đổi môi trường sống liên quan 

đến các yếu tố địa lý, điều kiện khí hậu là cần thiết để xây dựng các chiến lược phục hồi 

và phát triển nguồn lợi. 

Thừa Thiên Huế là một tỉnh nằm về phía Nam của khu vực Bắc Trung bộ, Việt 

Nam, có diện tích tự nhiên khoảng 502.629 ha trải dài trên 09 đơn vị hành chính gồm 

06 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố. Địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế khá rộng và trải 

dài từ Bắc đến Nam, có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn theo hướng từ phía Đông 

sang Tây. Với đặc điểm địa hình đó đã tạo nên hệ thống thủy văn khá độc đáo, sự kết 

nối giữa các lưu vực của nhiều hệ thống sông, suối, thác, ghềnh ở vùng núi với hệ thống 

đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và đổ ra biển. Điều đặc biệt hơn hệ đầm phá Tam Giang 

– Cầu Hai có diện tích lưu vực khoảng 22.000 ha, trải dài với 120 km bờ biển là nơi 

giao thoa giữa các hệ sinh thái sông và biển hết sức độc đáo. Chế độ trao đổi nước giữa 

sông và biển trên hệ thống sông vào mùa mưa và mùa khô [49], điều này đã tạo ra các 

điều kiện thuận lợi cho tập tính di cư của cá Chình hoa từ biển lên vùng thượng nguồn 

và ngược lại. Trong hai loài cá Chình thuộc giống Anguilla đã được xác định thì loài cá 

Chình hoa xuất hiện phổ biến với giá trị thương mại và sinh thái cao [19]. Ngoài tự nhiên 

cá Chình hoa đã và đang bị khai thác quá mức để phục vụ cho nhu cầu thương phẩm 

cũng như nguồn cung cấp con giống trong các trại nuôi [21], [23]. Những áp lực của 

việc thay đổi môi trường trong quá trình di cư, khai thác quá mức và các nhân tố ảnh 

hưởng tới môi trường sống tự nhiên, như ô nhiễm môi trường, xây dựng các hồ, đập, 

thủy điện đã dẫn đến sự gia tăng nguy cơ suy giảm nguồn lợi trong tự nhiên. Năm 2007, 
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cá Chình hoa đã được liệt kê trong Sách Đỏ Việt Nam ở cấp độ là VU [4]. Tuy nhiên, 

những hiểu biết về cá Chình hoa ở Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng 

vẫn còn rất hạn chế. Các nghiên cứu trước đây chỉ mới dừng lại ở việc xác định thành 

phần loài và sự có mặt của cá Chình hoa tại các thủy vực (ví dụ: [19], [21], [23], [37], 

[32], [172]). Do vậy, các nghiên cứu sâu về đặc điểm sinh học và đa dạng di truyền quần 

thể của cá Chình hoa là cần thiết để phục vụ cho công tác bảo tồn, bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi. 

Để xác định đa dạng di truyền của sinh vật có thể dựa trên các thông tin hình thái, 

sinh hóa và phân tử [108]. Trong các kỹ thuật di truyền phân tử đang được ứng dụng 

trong lĩnh vực thủy sản, DNA barcode đang trở thành bộ công cụ hữu ích trong nghiên 

cứu định danh và đa dạng di truyền của sinh vật liên quan đến những hiểu biết về ranh 

giới loài, sinh thái quần thể, tiến hóa, tương tác chuỗi thức ăn và bảo tồn đa dạng sinh 

học [138]. Đối với động vật, một vùng DNA ngắn của gen ty thể thường được sử dụng 

làm chỉ thị DNA, trong đó vùng mã hóa cytochrome c oxidase subunit I (COI) và 16S 

ribosomal ribonucleic acid (16S rRNA) là những chỉ thị phổ biến và hiệu quả nhất [221], 

[53]. Vì vậy, việc ứng dụng các chỉ thị phân tử trong đánh giá đa dạng di truyền quần 

thể của cá Chình hoa cần được thực hiện để làm rõ mối quan hệ giữa sự biến thái, thích 

nghi sinh thái và di truyền trong quá trình tiến hóa của loài. 

Từ những lý do trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm phân 

bố, hình thái và đa dạng di truyền của cá Chình hoa (Anguilla marmorata Quoy & 

Gaimard, 1824) ở Thừa Thiên Huế", để thực hiện trong phạm vi nghiên cứu thuộc 

Luận án Tiến sĩ này.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nhằm bổ sung thông tin về đặc điểm sinh học, cấu trúc quần thể và đa dạng nguồn 

gen liên quan đến sự thay đổi môi trường sống của cá Chình hoa (A. marmorata Quoy 

& Gaimard, 1824) tại Thừa Thiên Huế, làm cơ sở cung cấp dẫn liệu khoa học và thực 

tiễn phục vụ công tác bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên cá Chình hoa. 

3. Ý nghĩa của luận án 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

Luận án đã cung cấp những dẫn liệu khoa học mới về mối quan hệ giữa đặc điểm 

hình thái, phân bố và di truyền của loài cá Chình hoa phân bố tại Thừa Thiên Huế. Bên 

cạnh những thông tin liên quan đến đặc điểm sinh học của loài, kết quả nghiên cứu chỉ 

ra được vai trò môi trường sinh thái, ý nghĩa của việc bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá 

Chình hoa trong tự nhiên. Đây chính là những cơ sở quan trọng trong việc đề xuất các 

chiến lược bảo tồn, phát triển bền vững tài nguyên cá Chình hoa tại địa bàn nghiên cứu 

cũng như ở Việt Nam và trên Thế giới. 
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 3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của luận án là lần đầu tiên phân tích được cấu trúc quần thể 

cá Chình hoa dựa trên các đặc điểm hình thái và sinh thái phân bố; đồng thời cung cấp 

dữ liệu khoa học mới nhất về gen COI và 16S rRNA thuộc hệ gen ty thể của cá Chình 

hoa và ứng dụng kỹ thuật DNA barcode trong đánh giá cấu trúc quần thể của cá Chình 

hoa ở Thừa Thiên Huế. 

4. Những đóng góp mới của luận án 

Luận án đã mô tả được các đặc điểm cấu tạo đặc trưng về phân bố, môi trường sinh 

thái và hình thái của cá Chình hoa có kích thước từ 120 – 1.137 mm (3,0 – 4.500 g) tại 

Thừa Thiên Huế. Lần đầu tiên luận án sử dụng bộ công cụ phân tích thành phần chính 

(PCA) và phân tích cụm (CA) để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự đa dạng 

trong cấu trúc quần thể cá Chình hoa tại Thừa Thiên Huế liên quan đến quá trình 

thích nghi với điều kiện sinh thái môi trường và biến thái của các giai đoạn trong 

vòng đời. 

Luận án đã giải trình tự và xây dựng được bộ mã vạch cho loài cá Chình hoa dựa 

trên trình tự hai đoạn gen COI và 16S rRNA để sử dụng trong định danh thành phần loài 

và nghiên cứu đa dạng di truyền. Những phân tích về đa dạng di truyền quần thể đã cho 

thấy sự đa dạng di truyền và tiến hóa theo hướng mở rộng ngẫu nhiên với sự bắt gặp của 

các allen hiếm cao trong quần thể khi được mở rộng phạm vi địa lý. Kết quả nghiên cứu 

đã phần nào khẳng định được sự ảnh hưởng mạnh mẽ của các yếu tố môi trường sinh 

thái lên sự đa dạng về đặc điểm hình thái và cấu trúc di truyền quần thể của cá Chình 

hoa phân bố tại Thừa Thiên Huế. 

Thông qua đánh giá mô hình cấu trúc quần thể của cá Chình hoa tại Thừa Thiên 

Huế bằng các chỉ số hình thái, môi trường phân bố và phân tử đã làm sáng tỏ hơn nhiều 

thông tin về quá trình sinh trưởng, thích nghi, vòng đời và sự tiến hóa của loài sau 

khi di nhập và sinh sống tại các thủy vực ở Thừa Thiên Huế. Chính vì vây, kết quả 

nghiên cứu làm cơ sở cho các nhà khoa học, các nhà quản lý thủy sản xây dựng các 

phương án bảo tồn và phát triển loài cá Chình hoa một cách hiệu quả và bền vững ở khu 

vực miền Trung cũng như Việt Nam.  


