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Trong những năm gần đây khu hệ sinh vật đáy vùng vịnh Nha Trang đã và đang được nhiều 
nhà khoa học Nga và Việt Nam thuộc nhóm đề tài E 3 -2.1 đặc biệt quan tâm nghiên cứu. Để 
góp phần nghiên cứu cùng các nhóm bạn, chúng tôi đã chọn đối tượng nghiên cứu là loài Cá 
phèn râu nhiều sọc Parupeneus multifasciatus. Đây là loài cá sống đáy, có màu sắc đẹp, thịt 
thơm ngon nổi tiếng từ trước đến nay; là một trong những loài cá kinh tế (Vương Dĩ Khang, 
1962). Mặt khác với áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản ngày càng tăng đã làm giảm nghiêm 
trọng nguồn lợi cá biển nói chung và Cá phèn râu nhiều sọc nói riêng. Để đảm bảo nguồn lợi và 
khả năng khai thác bền vững, điều cần quan tâm là nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và 
khả năng sinh sản nhân tạo của chúng; song hiện nay tài liệu nghiên cứu về sinh học của những 
loài Cá phèn này không nhiều, đồng thời để tăng tính đa dạng cho tập Atlat về trứng và ấu trùng 
cá ở vịnh Nha Trang chúng tôi đã đi sâu nghiên cứu về một số đặc điểm sinh học sinh sản Cá 
phèn râu nhiều sọc Parupeneus multifasciatus vùng biển Nha Trang. 

I. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Vật liệu 
Cá thí nghiệm được đặt mua từ các ngư dân bắt được ngẫu nhiên ở vùng Vịnh Nha Trang 

giữ sống và đem nhanh về khu bể KБK thuộc Chi nhánh Ven biển-TTNĐVN trong cùng ngày 
đánh bắt. Mẫu cá thu được theo chu kỳ một tháng /một lần. 

2. Phương pháp nghiên cứu:  
-Xác định các giai đoạn phát triển của buồng trứng theo thang 6 bậc của: G.V.Nikolxki. 
-Tổng số mẫu đã tiến hành nghiên cứu là: 441 cá thể. Chiều dài toàn thân(L t) được đo từ 

mõm cá đến mép cuối của vây đuôi. 
- Cân trọng lượng cá có nội quan và không có nội quan, trọng lượng tuyến sinh dục cá bằng 

cân điện tử có độ chính xác 0,001g. 
 - Xác định sức sinh sản tuyệt đối của cá phèn râu theo công thức:  

X =  gm
ga.

   
Trong đó:  

 

X: sức sinh sản tuyệt đối 
 a : số lượng trứng trong mẫu 
gm: trọng lượng mẫu 
g:  trọng lượng tuyến sinh dục. 

    Sức sinh sản tuyệt đối 
- Sức sinh sản tương đối: = 
     Trọng lượng cá thể cái 

- Tính hệ số thành thục của cá theo công thức: K = 100
1

x
G
g

 

g : trọng lượng tuyến sinh dục. 
G1: trọng lương thân bỏ nội quan. 
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- Phương pháp làm tiêu bản buồng trứng: buồng trứng được cố định bằng bouin, vùi 
paraphin làm khối đúc, cắt lát, và tiêu bản được nhuộm bằng hematoxylin và Eosin 

II.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Mùa vụ sinh sản 

Kết quả phân tích các giai đoạn chín muồi tuyến sinh dục của Cá phèn râu nhiều sọc cho 
thấy: từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau các cá thể cái đều có tuyến sinh dục đang phát triển thành 
thục (giai đoạn IV, V). 

2. Tỷ lệ đực, cái 

Trong đàn cá đánh bắt ngẫu nhiên ta thấy thường những con đực có kích thước lớn hơn và 
màu sắc sặc sỡ hơn những con cái. Năm 2008 thu mẫu ngẫu nhiên với số lượng 135 con trong 
đó có: 55 con cá đực, 71 con cá cái và 9 con không xác định giới tính; Năm 2009 thu 103 con 
trong đó có: 41 con cá đực, 53 con cá cái và 9 con không xác định giới tính. Qua đó ta thấy tỷ lệ: 
đực/cái xấp xỉ: 1/1,3 

3. Hình dạng buồng trứng và tinh sào 

- Buồng trứng gồm hai thùy đối xứng nhau, nằm hai bên xoang bụng và phần sau buồng 
trứng hợp lại thành một khối, phần cuối buồng trừng là ống dẫn trứng rất ngắn và thông ra bên 
ngoài qua lỗ sinh dục. 

- Tinh sào (buồng sẹ): gồm hai thùy mỏng hơi dẹt đối xứng nhau và thường có kích thước 
nhỏ hơn buồng trứng. 

 
Hình 1: Hình dạng cá Phèn râu nhiều sọc 

 
Hình 2: Hình dạng tuyến sinh 
dục cá Phèn Râu Nhiều Sọc 

1. Hình dạng buồng trứng;  
2. Hình dạng tinh sào (buồng sẹ) 

 4. Các giai đoạn phát triển của buồng trứng 

- Giai đoạn I:  Hình dạng ngoài của tuyến sinh dục mãnh và trong suốt, bằng mắt thường 
không thể phân biệt được đực hay cái, chỉ phân biệt được bằng các tiêu bản tế bào dưới kính 
hiển vi. (Hình 3: 1). 

- Giai đoạn II: Các tế bào sinh dục ở giai đoạn này là các noãn bào ở thời kỳ lớn nguyên 
sinh nên có kích thước khá lớn, có thể phân biệt được bằng kính lúp, tuyến sinh dục trong suốt 
gần như không màu.(Hình 3: 2) 

- Giai đoạn III: Buồng trứng có màu vàng nhạt, kích thước các noãn bào lớn lên không chỉ 
về thể tích chất nguyên sinh mà còn do kết quả tích lũy các chất dinh dưỡng. Hình dạng tế bào 
trứng tròn, có nhân nhỏ ở giữa. 
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-Giai đoạn IV: Buồng trứng có màu vàng, phình to, các noãn bào lớn lên đạt kích thước 
0,55mm đến 0,70mm, nhân bắt đầu nằm lệch về một hướng (Hình 3: 3). 

-Giai đoạn V: Nhân của tế bào trứng di chuyển về một cực, ở cuối giai đoạn này nhân mờ 
đi và biến mất, không nhìn thấy ranh giới giữa chất nhân và tế bào chất. 

 -Giai đoạn VI:  Các cá thể sau khi đẻ chuyển sang giai đoạn VI -IV thể tích buồng trứng 
nhỏ lại, mềm nhão. Trong buồng trứng có sự hiện diện của nang trứng rỗng. (hình 3: 4). 
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Hình 3: Tuyến sinh dục cái của  Phèn râu nhiều sọc  
1. giai đoạn I; 2. giai đoạn II; 3. giai đoạn III; 4. giai đoạn IV 

5. Sức sinh sản tuyệt đối và tương đối 

- Kết quả phân tích sơ bộ ở một số cá thể cái có buồng trứng đang phát triển giai đoạn IV 
và V cho thấy sức sinh sản tuyệt đối của Cá phèn râu nhiều sọc từ 7.965 trứng/ cá thể cái đến 
26.400 trứng/ cá thể cái . 

Bảng 1 

Các chỉ số sinh học Cá phèn râu nhiều sọc P.multifasciatus 

Giới 
tính 

Số lượng cá 
thí nghi ệm 

(con) 

Chi ều dài 
thân 

L  (cm) 

Chi ều dài 
thân tr ừ vây 
đuôi  (cm) 

Trọng lượng 
toàn thân 
G  (gam) 

Trọng lượng 
thân b ỏ nội tạng 

G1 (gam) 

Trọng lượng 
tuy ến sinh dục 

g  (gam) 

Hệ số 
 thành th ục 

K  (%) 

 
Cá cái 

 
64 

 
12,6 - 20,5 

 
15,5 

 
10,5 - 19,5 

 
13,2 

 
22,0 - 97,36 

 
46,0 

 
20,5 - 87,4 

 
43,0 

 
0,273 - 4,305 

 
1,038 

 
0,68 - 6,58 

 
2,46 

 
Cá đ ực 

 
90 

 
10,8 - 23,5 

 
17,7 

 
8,6-19,6 

 
15,0 

 
14,33-162,0 

 
75,0 

 
13,78 -155,0 

 
72,0 

 
0,001- 0,383 

 
0,093 

 
0,006 - 0,3384 

 
0,0974 

* Các giá trị trên gạch là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. 
* Các giá trị dưới gạch là giá trị trung bình. 
- Sức sinh sản tương đối của Cá phèn râu nhiều sọc từ 135 trứng/gam trọng lượng thân đến 

310 trứng/gam trọng lượng thân. 
 6. Kích thước tham gia sinh sản và hệ số thành thục 
- Cá thể có kích thước nhỏ nhất tham gia đàn đẻ là 11cm và tương ứng 1+ tuổi và cá thể có 

kích thước lớn nhất tham gia đàn đẻ là 23,5cm tương ứng 3+ tuổi. 
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- Hệ số thành thục của cá cái dao động từ 0,68% đến 6,58 % . 
- Hệ số thành thục của cá đực dao động từ 0,006% đến 0,3384 % . 

III. KẾT LUẬN 

Trong tự nhiên cá Phèn Râu Nhiều Parupeneus multifasciatus có khả năng sinh sản tập 
trung từ tháng 10 đến tháng 04 năm sau. Tỷ lệ đực/cái trong đàn cá đi đẻ xấp xỉ: 1/1,3. 

Sức sinh sản tuyệt đối của Cá phèn râu nhiều sọc dao động từ 7.965 trứng/cá thể cái đến 
26.400 trứng/cá thể cái. 

 Sức sinh sản tương đối dao động từ 135 trứng/g trọng lượng thân đến 310 trứng/g trọng lượng thân. 
Hệ số thành thục sinh dục của cá cái dao động từ 0,68% đến 6,58 % và cá đực dao động từ 

0,006% đến 0,3384 % . 
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STUDY ON REPRODUCTIVE BIOLOGY OF BANDED GOATFISH 
(PARUPENEUS MULTIFASCIATUS Quoy & Gaimard,1825) 

 IN NHA TRANG COAST 

LUONG THI BICH THUAN, N. G. EMEL’YANOVA, D. A. PAVLOV  

SUMMARY 

The collection and examination of the Banded Goatfish Parupeneus multifasciatus from 
2008 to 2009 showed that the spawning season was the whole year, but main spawning season 
was from October to April. The smallest mature size was 12 cm of the length. Absolute 
fecundity ranges from 7,965 eggs/female to 26,400 eggs/female. Relative fecundity ranges from 
135 eggs/g of total weight to 310 eggs/g of total weight. Coefficient of gonad maturity for 
female was 0.68% – 6.58% and for male was 0.006% – 0.3384%. 




