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CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU 

1.1. Đặt vấn đề 

Trên thế giới, đường di cư qua đập (ĐDCQĐ) đã có lịch sử phát triển 

từ thế kỷ XVII ở châu Âu, với mục đích chính là hỗ trợ các loài thủy sản 

di cư vượt qua các chướng ngại vật (đập, bờ cản…) trên sông [95]. Đến 

nay, mặc dù đã có hơn 2.000 công trình nghiên cứu khả năng di chuyển 

ngược dòng nước (sau đây được gọi tắt là khả năng di chuyển) được 

thực hiện song vẫn tập chung chủ yếu cho một số loài cá có giá trị kinh 

tế cao, di cư giữa nước mặn (lợ) và nước ngọt như cá hồi ở khu vực Âu 

Mỹ [58] mà ít quan tâm tới các loài động vật giáp xác.  

Đối với Việt Nam, trong bối cảnh có khoảng 7.000 hồ chứa thủy điện và 

thủy lợi trên 44 tỉnh thành với diện tích khác nhau [22], ĐDCQĐ được xây 

dựng cho hồ chứa nước Phước Hòa (năm 2012) nằm trên địa bàn xã An 

Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương là công trình ĐDCQĐ đầu tiên và 

duy nhất ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, hiệu quả của công trình cũng còn 

nhiều điều phải bàn luận khi một số loài thủy sản di cư bản địa, có giá trị 

kinh tế cao và chịu tác động trực tiếp, nghiêm trọng bởi đập Phước Hòa như 

tôm càng xanh (TCX)… không di cư qua ĐDCQĐ [2].  

Mặt khác, tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) là loài 

đóng vai trò quan trọng về kinh tế ở nhiều quốc gia, hiện rất được chú 

trọng sản xuất, ương nuôi vì tôm có giá trị kinh tế cao, được tiêu thụ 

trong nước và xuất khẩu. Nghề nuôi TCX thương phẩm và sản xuất 

giống mặc dù đã phát triển khá lâu nhưng nguồn TCX bố mẹ vẫn dựa 

chủ yếu vào khai thác từ tự nhiên [6], [8], trong đó nguồn TCX bố mẹ 

ở sông Bé (thuộc lưu vực sông Đồng Nai) được đánh giá có chất lượng 

tốt nhất trong số các nguồn TCX bố mẹ ở các lưu vực sông của Việt 

Nam [11] cũng như một số khu vực khác trên thế giới. Đối với khu 

vực đập Phước Hòa, TCX và cá chình hoa (Auguilla marmorata) là 
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hai loài có giá trị kinh tế cao, di cư sinh sản giữa nước ngọt và nước lợ 

(mặn) bị tác động nhiều nhất bởi đập [3], [4], trong đó TCX là loài có 

sản lượng vượt trội nên là loài kinh tế được xếp ưu tiên làm loài mục 

tiêu của ĐDCQĐ. Theo nghiên cứu của Vũ Vi An và nnk. (2011), khi 

chưa có đập, TCX xuất hiện rất nhiều ở cả phía thượng lưu và hạ lưu 

của đập [4]. Tuy nhiên, từ khi có đập số lượng TCX đã suy giảm nhiều 

so với trước khi xây đập. Đối với loài bị ảnh hưởng nhiều như TCX, 

thì chưa rõ khả năng di chuyển của chúng ứng với chế độ vận hành lưu 

tốc nước, khoảng cách chiều dài giữa các hồ nghỉ và thời gian vận 

hành ĐDCQĐ Phước Hòa như thế nào để có những đề xuất điều chỉnh 

cho phù hợp thì vẫn chưa được nghiên cứu.  

Để giải quyết các vấn đề trên, đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học và 

khả năng di chuyển của tôm càng xanh (M. rosenbergii) áp dụng cho 

đường di cư qua đập Phước Hòa" được tiến hành nhằm đề xuất các giải 

pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành ĐDCQĐ Phước Hòa, 

hỗ trợ cho hoạt động di cư của loài mục tiêu ưu tiên là TCX, qua đó góp 

phần góp phần bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản. 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

1.2.1. Mục tiêu tổng quát 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và khả năng di chuyển của TCX (M. 

rosenbergii) nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ĐDCQĐ Phước 

Hòa, hỗ trợ cho hoạt động di cư của loài mục tiêu TCX, qua đó góp 

phần góp phần bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản. 

1.2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá cơ sở khoa học trong nghiên cứu khả năng di chuyển 

của loài mục tiêu TCX (M. rosenbergii) ở khu vực hệ sinh thái đa 

loài thủy sản của vùng nhiệt đới áp dụng cho ĐDCQĐ. 
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- Nghiên cứu đưa ra các thông số khoa học về quản lý vận hành lưu 

tốc nước, khoảng cách chiều dài của ĐDCQĐ cho loài mục tiêu TCX. 

- Nghiên cứu, đúc kết các thông số thực nghiệm và thực tiễn để đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành ĐDCQĐ Phước Hòa. 

1.3. Các nội dung nghiên cứu 

Bảng 1. Tóm tắt các nội dung chính của luận án 

TT Nội dung nghiên cứu của luận án 

1 
- Khảo sát hiện trạng khai thác TCX phía trên và dưới ĐDCQĐ PH. 

- Khảo sát biến động nguồn lợi TCX giữa trước và sau khi có đập PH. 

2 

- Khảo sát hiện trạng cơ sở hạ tầng đường di cư qua đập Phước Hòa. 

- Khảo sát hiện trạng quản lý vận hành đường di cư qua đập PH. 

- Khảo sát ý kiến chuyên gia và ngư dân về hiệu quả hoạt động của 

ĐDCQĐ Phước Hòa. 

3 

- Khảo sát các thông số kỹ thuật thực tế của ĐDCQĐ Phước Hòa và 

kích cỡ TCX làm cơ sở bố trí thí nghiệm. 

- Đánh giá các điều kiện thủy lực kênh nước hở và thiết bị thủy lực.  

- Quan trắc tỷ lệ và tốc độ TCX di chuyển qua kênh nước hở. 

- Quan trắc tỷ lệ TCX duy trì vị trí phía thượng lưu kênh.  

- Quan trắc khả năng di chuyển của TCX ở các lưu tốc nước. 

- Ước lượng lưu tốc nước tối đa TCX bám giữ vị trí trong thiết bị thủy lực.  

- Đúc kết khả năng di chuyển của TCX trong điều kiện thí nghiệm áp 

dụng cho ĐDCQĐ. 

4 

- Đề xuất chế độ vận hành lưu tốc nước ĐDCQĐ phù hợp với khả 

năng di chuyển của TCX. 

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành 

ĐDCQĐ Phước Hòa. 

1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

1.4.1. Ý nghĩa khoa học của luận án 

- Nghiên cứu đã giải quyết được vấn đề chọn loài mục tiêu trong xây 

dựng ĐDCQĐ ở khu hệ sinh thái đa loài thủy sản của vùng nhiệt đới. 

- Nghiên cứu đã đóng góp các thông số khoa học về quản lý vận hành 

lưu tốc nước, khoảng cách chiều dài của ĐDCQĐ cho loài mục tiêu TCX. 
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- Kết hợp thông số kết quả thực nghiệm và thực tiễn để đề xuất 

các giải pháp quản lý vận hành ĐDCQĐ Phước Hòa. 

1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn của luận án 

- Đối với nguồn lợi tôm càng xanh: Kết quả nghiên cứu góp phần 

bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi tôm càng xanh. 

- Đối với ĐDCQĐ Phước Hòa: Kết quả nghiên cứu của luận án là 

cơ sở khoa học để các cơ quan quản lý nhà nước và Ban Quản lý đập 

Phước Hòa tham khảo, áp dụng cho ĐDCQĐ Phước Hòa. 

- Đối với ngư dân khai thác thủy sản ở khu vực đập Phước Hòa: 

Đề tài thành công sẽ giúp TCX di cư thuận lợi tạo điều kiện tăng sản 

lượng và quần đàn như trước khi có đập, qua đó góp phần nâng cao 

mức sống và thu nhập cho ngư dân trong khu vực. 

- Đối với các công trình ĐDCQĐ trong tương lai của Việt Nam: 

Kết quả của nghiên cứu là bài học và kinh nghiệm cho các công trình 

ĐDCQĐ được xây mới ở Việt Nam trong việc xác định loài mục tiêu 

và xây dựng cơ chế quản lý vận hành ĐDCQĐ cho loài mục tiêu.  

1.5. Tính mới của luận án 

1) Trên cơ sở xác định loài mục tiêu của ĐDCQĐ là TCX cho khu hệ 

đa loài thủy sản ở khu vực nhiệt đới, luận án đã cung cấp cơ sở khoa học 

và xây dựng được phương pháp nghiên cứu chuyên sâu phù hợp với khả 

năng và tập tính di chuyển, bám giữ vị trí của TCX ở các lưu tốc nước.  

2) Bằng các thực nghiệm với kênh nước hở và thiết bị thủy lực 

trong điều kiện thí nghiệm, luận án đã nghiên cứu được khả năng di 

chuyển của TCX tương ứng với các lưu tốc nước khác nhau. 

3) Trên cơ sở quản lý loài mục tiêu, nghiên cứu đã đánh giá cơ 

bản cơ sở lý luận và thực tiễn về ĐDCQĐ góp phần nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý của hồ Phước Hòa.  
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CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thu dữ liệu thứ cấp 

- Nội dung dữ liệu thứ cấp được thu thập bao gồm: Các thông tin và 

tài liệu liên quan ĐDCQĐ, phương pháp và công trình nghiên cứu khả 

năng di chuyển của các loài thủy sản di cư trên thế giới và Việt Nam. 

- Địa điểm thu dữ liệu thứ cấp bao gồm: Ban Quản lý đập Phước 

Hòa, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II, UBND xã An Thái. 

2.2. Phương pháp thu dữ liệu sơ cấp 

2.2.1. Phân vùng khảo sát thực địa trên ĐDCQĐ Phước Hòa 

Thủy vực khảo sát trên ĐDCQĐ Phước Hòa được chia thành 04 

khu vực gồm: (1) Khu vực ĐDCQĐ I: Từ cửa vào/ra phía thượng lưu 

tới hồ nghỉ thứ nhất (tính từ thượng lưu xuống hạ lưu); (2) Khu vực 

ĐDCQĐ II: Từ hồ nghỉ thứ nhất tới hồ nghỉ thứ hai; (3) Khu vực 

ĐDCQĐ III: Từ hồ nghỉ thứ hai đến hồ nghỉ thứ ba; (4) Khu vực 

ĐDCQĐ IV: Từ hồ nghỉ thứ ba đến cửa vào/ra phía hạ lưu ĐDCQĐ.  

2.2.2. Phân vùng khảo sát khu vực phía trên và dưới ĐDCQĐ PH 

Thủy vực sông Bé phía trên và dưới ĐDCQĐ Phước Hòa được 

chia thành 04 khu vực: (1) Khu vực 1: Đoạn sông Bé chảy qua xã 

Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; (2) Khu vực 2: 

Đoạn sông Bé chảy qua xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước; (3) Khu vực 3: Đoạn sông Bé chảy qua xã An Thái, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; (4) Khu vực 4: Đoạn sông Bé chảy qua 

xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.  

2.2.3. Phương pháp điều tra khảo sát 

- Tiêu chí lựa chọn: (1) Chuyên gia: là các cán bộ quản lý nhà 

nước liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đối với ĐDCQĐ Phước Hòa; 

các nhà khoa học về thủy lợi và thủy sản đã từng tham gia trực tiếp 

hoặc gián tiếp dự án xây dựng ĐDCQĐ áp dụng tại hồ chứa nước 
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Phước Hòa (Phụ lục 1); (2) Ngư dân: là các ngư dân khai thác TCX 

trên sông Bé qua 04 xã An Linh, An Thái, Nha Bích và Tân Thành 

của hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước (Phụ lục 2).  

- Nội dung điều tra khảo sát: (i) Đối với chuyên gia: Hiện trạng 

cơ sở hạ tầng, quản lý vận hành và hiệu quả hoạt động của ĐDCQĐ; 

(ii) Đối với ngư dân: Hiện trạng hoạt động khai thác nguồn lợi TCX 

phía trên và dưới ĐDCQĐ và hiệu quả hoạt động của ĐDCQĐ.  

2.3. Phương pháp nghiên cứu khả năng di chuyển ở các lưu tốc 

nước của TCX trong điều kiện thí nghiệm  

2.3.1. Thiết kế kênh nước hở 

Một kênh nước hình chữ nhật (chiều dài Lkn = 18 m, chiều rộng Bkn = 

0,54 m, chiều cao Hkn = 1,04 m, độ dốc ikn = 1,45%) được xây dựng và 

lắp đặt để tạo ra dòng chảy gần đều không áp. Cụ thể, để tạo ra dòng 

chảy gần đều không áp, quá trình thiết kế, xây dựng và vận hành kênh 

nước hở phải đảm bảo các điều kiện: (1) Lưu lượng không đổi theo thời 

gian và dọc theo dòng chảy, Q(t,l) = Const; (2) Hình dạng mặt cắt, chu 

vi và diện tích mặt cắt ướt không đổi dọc theo dòng chảy. Nên độ sâu 

mực nước trong kênh không đổi; h(l) = const hay dh/dl = 0; (3) Độ dốc 

đáy không đổi, i = const; (4)  Hệ số nhám cũng không đổi, n = const; (5) 

Sự phân bố lưu tốc trên các mặt cắt là không đổi dọc theo dòng chảy [7]. 

2.3.2. Thiết kế thiết bị thủy lực  

Một thiết bị thủy lực hình chữ nhật (chiều dài Ltb = 1,5 m, chiều rộng 

Btb = 0,35 m, chiều cao Htb = 0,35 m) kết nối hệ thống máy đo lưu tốc 

nước điện từ PEMS E40 được được lắp ráp bằng các tấm mica trong suốt 

gắn trong khung gỗ chắc chắn với nền đáy là một lớp lưới mỏng (kích 

thước ô lưới 0,5 mm2). Một đầu thiết bị được gắn vào tường nối ống nước 

có van điều chỉnh lưu lượng, một đầu được để hở; hai đầu thiết bị đều có 

lưới ngăn tôm thoát ra ngoài; phía trên có 02 lỗ nhỏ có thể đóng mở. 
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2.3.3. Chuẩn bị các yếu tố đầu vào cho thí nghiệm 

- TCX tham gia thí nghiệm: Nguồn TCX được mua từ các trại tôm 

ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển lên Phòng 

thí nghiệm 01 tháng trước khi tham gia các thử nghiệm để tôm làm 

quen với môi trường nước mới. Tại phòng thí nghiệm, tôm được cho 

ăn 3 - 4 lần/ngày, được sục khí, theo dõi sức khỏe và các chỉ số chất 

lượng nước cho phù hợp với điều kiện môi trường sống của TCX.  

Hai nhóm kích cỡ chiều dài TCX được lựa chọn gồm: 7,5 - 9,5 cm 

(TCX cỡ I) và 13,5 - 15,5 cm (TCX cỡ II); sử dụng 20 con tôm cùng kích 

cỡ/thí nghiệm với kênh nước hở và lặp lại 06 lần/kích cỡ; 02 con tôm 

cùng kích cỡ/thí nghiệm với thiết bị thủy lực và lặp lại 16 lần/kích cỡ.  

- Nguồn nước cung cấp cho thí nghiệm: Nguồn nước cung cấp 

cho thí nghiệm và nuôi dưỡng TCX tại Phòng thí nghiệm thủy lực 

được kiểm tra nhanh nhằm đảm bảo môi trường sống thích hợp với 

TCX được khảo sát tại trại tôm cung cấp nguồn TCX bố trí thí 

nghiệm cũng như tương đồng với nguồn nước sông Bé khu vực đập 

Phước Hòa (được tập hợp thông tin từ Trung tâm Quan trắc - Kỹ 

thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, năm 2018). 

2.3.4. Phương pháp nghiên cứu khả năng di chuyển chủ động của TCX  

- Quan trắc tỷ lệ và tốc độ TCX di chuyển thành công qua kênh dài 18 m:  

Bảng 2.1. Các bước quan trắc tỷ lệ và tốc độ TCX di chuyển thành công 

Quy trình  Nội dung thực hiện của các bước thử nghiệm 

Bước 1. Tôm làm 

quen với môi 

trường nước mới. 

20 con tôm cùng kích cỡ được đưa vào lưới chắn phía 

hạ lưu kênh và duy trì ở lưu tốc nước 0,2 m/s trong 30 

phút trước khi bắt đầu thử nghiệm để tôm làm quen 

môi trường nước mới. 

Bước 2. Bắt đầu 

thử nghiệm. 

Sau 30 phút làm quen, lưu tốc nước được đưa lên lưu 

tốc nước thử nghiệm (0,3 m/s, 0,6 m/s hoặc 0,9 m/s) và 

lưới chắn tôm được mở để bắt đầu thí nghiệm. 

Bước 3. Quan 

trắc quá trình di 

Quá trình di chuyển ngược dòng nước của TCX trong 

kênh nước hở đều được quan trắc bằng hệ thống 
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chuyển ngược 

dòng nước của 

tôm trong kênh 

nước hở. 

camera đặt cố định ở đầu, giữa và cuối kênh hoặc di 

động theo quá trình tôm di chuyển. Khi tôm di chuyển 

qua toàn bộ chiều dài kênh dài 18 m, tôm sẽ được giữ 

lại trong lưới chắn phía thượng lưu kênh. 

Bước 4. Ghi nhận 

kết quả. 

- Ghi nhận thời gian: Camera phía thượng lưu kênh sẽ 

ghi nhận thời gian đối với những tôm di chuyển ngược 

dòng nước thành công qua kênh dài 18 m. 

- Ghi nhận tỷ lệ tôm di chuyển thành công: Số lượng 

tôm di chuyển ngược dòng nước thành công qua kênh 

dài 18 m sẽ được ghi nhận tại 10p, 20p và 30 phút. 

Bước 5. Kết thúc 

thử nghiệm. 

Sau 30 phút thử nghiệm, toàn bộ tôm sẽ được đưa ra 

khỏi kênh; tiến hành ghi nhận kết quả, tỷ lệ sống sót và 

mức độ toàn vẹn của tôm sau thử nghiệm. 

- Quan trắc tỷ lệ TCX duy trì phía thượng lưu kênh nước hở:  

Bảng 2.2. Các bước quan trắc tỷ lệ TCX duy trì vị trí thượng lưu kênh 

Quy trình  Nội dung thực hiện của các bước thử nghiệm 

Bước 1. Tôm làm 

quen với môi 

trường nước mới. 

20 con tôm cùng kích cỡ được đưa vào lưới chắn phía 

hạ lưu kênh và duy trì ở lưu tốc nước 0,2 m/s trong 30 

phút trước khi bắt đầu thử nghiệm để tôm làm quen 

môi trường nước mới. 

Bước 2. Bắt đầu 

thử nghiệm. 

Sau 30 phút làm quen, lưu tốc nước được đưa lên lưu 

tốc nước thử nghiệm (0,3 m/s, 0,6 m/s hoặc 0,9 m/s) và 

lưới chắn tôm được mở để bắt đầu thử nghiệm. 

Bước 3. Quan 

trắc quá trình di 

chuyển của tôm 

càng xanh. 

Toàn bộ quá trình di chuyển ngược dòng nước của 

TCX trong kênh nước hở đều được quan trắc bằng hệ 

thống camera đặt cố định ở đầu, giữa và cuối kênh 

hoặc di động theo quá trình di chuyển của tôm.  

Bước 4. Ghi nhận 

kết quả. 

Số lượng tôm di chuyển ngược dòng nước thành công 

qua kênh dài 18 m và có thể duy trì vị trí phía thượng 

lưu kênh (từ mét thứ 9 đến mét thứ 18) sẽ được ghi 

nhận tại các mốc thời gian 5g, 10g và 15 giờ.  

Bước 5. Kết thúc 

thử nghiệm. 

Sau 15 giờ thử nghiệm, toàn bộ tôm sẽ được đưa ra 

khỏi kênh; ghi nhận kết quả, tỷ lệ sống sót, mức độ 

toàn vẹn của tôm sau thử nghiệm. 

2.3.5. Phương pháp đánh giá khả năng bám giữ vị trí tối đa của TCX 

Bảng 2.3. Các bước quan trắc khả năng bám giữ vị trí tối đa của TCX 

Quy trình  Nội dung các bước thực hiện thử nghiệm 

Bước 1. Tôm làm 02 con tôm cùng kích cỡ được đưa vào thiết bị, duy 
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quen với môi 

trường nước mới. 

trì ở lưu tốc nước 0,1 m/s trong 15 phút trước khi bắt 

đầu thí nghiệm để tôm làm quen với môi trường mới. 

Bước 2. Bắt đầu thí 

nghiệm tăng dần 

đều lưu tốc nước 

thêm 0,1 m/s sau 

05 phút. 

Sau 15 phút làm quen, lưu tốc nước được đưa lên 0,2 

m/s và duy trì trong 05 phút trước khi tiếp tục tăng lên 

0,3 m/s và duy trì trong 05 phút...; quy trình trên được 

lặp lại (tăng lưu tốc nước thêm 0,1 m/s sau 05 phút) 

cho tới khi cả hai tôm bị kiệt sức và nước cuốn về 

cuối thiết bị. 

Bước 3. Ghi nhận 

kết quả.  

Khi một hoặc hai tôm bị kiệt sức (nước cuốn về lưới 

chắn cuối thiết bị), tiếp tục sử dụng ánh sáng chiếu 

mạnh hoặc sử dụng que gỗ đẩy nhẹ tôm lên lấy lại vị 

trí, nếu tôm không thể lấy lại được vị trí, tiến hành ghi 

nhận: (i) Thời gian tôm có thể duy trì vị trí ở lưu tốc 

nước làm tôm bị kiệt sức; (ii) Lưu tốc nước gần nhất 

với lưu tốc nước làm tôm bị kiệt sức. 

Bước 4. Kết thúc 

thử nghiệm. 

Thí nghiệm kết thúc khi toàn bộ 02 con tôm đều 

không thể bám giữ được vị trí; ghi nhận kết quả, tỷ lệ 

sống sót, mức độ toàn vẹn của tôm sau thử nghiệm. 

2.4. Các công thức tính toán và xử lý số liệu  

- Công thức ước lượng lưu tốc nước tối đa TCX bám giữ vị trí 

theo công thức tính của Brett (1964) [42], [44], [46], [79], [82]:  

Umax = Ui + [(Ti/Tii)*Uii] 

Trong đó: 

- Umax là lưu tốc nước tối đa TCX bám giữ vị trí (m/s); 

- Ui là lưu tốc nước gần nhất với lưu tốc nước TCX kiệt sức (m/s);  

- Uii là lưu tốc nước tăng dần đều (0,1 m/s); 

- Ti là thời gian bám giữ ở lưu tốc nước TCX kiệt sức (phút);  

- Tii là thời gian tăng dần đều (05 phút). 

- Xử lý số liệu: Các dữ liệu thu thập được từ kết quả điều tra khảo 

sát, thử nghiệm với kênh nước hở và thiết bị thủy lực được xử lý 

bằng phần mềm Excel, phần mềm thống kê SPSS version 25.0 và 

phân tích phương sai 1 yếu tố (one-way ANOVA) và 2 yếu tố (two-

way ANOVA).  
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN   

3.1. Hiện trạng khai thác TCX phía trên và phía dưới ĐDCQĐ PH 

3.1.1. Hoạt động khai thác TCX phía trên và phía dưới ĐDCQĐ 

- Phạm vi, địa điểm và thành phần ngư dân khai thác TCX: Kết 

quả điều tra khảo sát cho thấy, 42,4% ngư dân khai thác TCX trong 

phạm vi dưới 05 km tính từ chân đập PH, 30,3% khai thác cách đập từ 

06 đến 10 km và 27,3% khai thác cách đập trên 10 km. Bên cạnh đó, 

90,9% ngư dân có hoạt động khai thác TCX cả phía trên và dưới đập.  

- Độ tuổi lao động: Độ tuổi của ngư dân chủ yếu từ 30 đến 50 tuổi 

(60,6%), trên 50 tuổi chiếm 24,2% và dưới 30 tuổi chỉ chiếm 15,2%. 

- Kinh nghiệm khai thác TCX: 72,6% ngư dân khai thác từ trước 

khi xây đập, 27,4% ngư dân bắt đầu khai thác từ sau khi xây đập. 

- Quê quán: Phần lớn các ngư dân khai thác TCX xung quanh 

đập là người dân địa phương (90,9%); 9,1% ngư dân từ nơi khác đến. 

- Ngư cụ khai thác TCX: 05 ngư cụ được sử dụng để khai thác 

TCX gồm: đăng đáy, câu máy, câu giăng, lưới bén và chài.  

- Thời gian khai thác TCX: Ngư dân khai thác tất cả các tháng trong năm 

nhưng đẩy mạnh khai thác vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm).  

3.1.2. Biến động nguồn lợi TCX trước và sau khi có đập PH 

- Sản lượng khai thác TCX theo ngư cụ: Sản lượng khai thác TCX 

theo ngư cụ đã có sự suy giảm rõ rệt giữa trước và sau khi có đập Phước 

Hòa. Cụ thể, trước khi có đập, sản lượng khai thác theo ngư cụ đăng đáy, 

lưới bén, câu giăng, câu máy và chài lần lượt là 194,3, 92,9, 60,0, 32,6 và 

26,2 kg/hộ/năm; sau khi có đập lần lượt là 44,1, 16,4, 9,3 và 2,5 kg/hộ/năm.  

- Biến động số ngư dân khai thác TCX: Đa số ngư dân (84,8%) 

đánh giá số lượng ngư dân khai thác TCX trong khu vực đã có xu 

hướng giảm từ sau khi có đập Phước Hòa đến nay.  
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- Biến động mức phụ thuộc vào nghề khai thác TCX: Mức độ phụ 

thuộc vào nghề khai thác TCX đã có sự suy giảm sau khi có đập PH.  

- Biến động thu nhập của các ngư hộ khai thác TCX: Trước khi có đập 

Phước Hòa, 69,7% ngư dân đánh giá đáp ứng được nhu cầu sinh kế, Tuy nhiên, 

sau khi có đập, 84,8% ngư dân đánh giá không đáp ứng được nhu cầu sinh kế.  

3.2. Hiện trạng quản lý vận hành ĐDCQĐ Phước Hòa 

3.2.1. Hiện trạng cơ sở hạ tầng ĐDCQĐ  

Kết quả khảo sát thực địa trên ĐDCQĐ Phước Hòa ghi nhận, hiện 

trạng cơ sở hạ tầng của ĐDCQĐ đã xuống cấp, nhiều vị trí bị xói lở, 

lắng đọng bùn cát, rác thải và thực vật thủy sinh sống trôi nổi trên 

kênh song vẫn đảm bảo khả năng hoạt động. 

3.2.2. Hiện trạng quản lý vận hành ĐDCQĐ  

ĐDCQĐ Phước Hòa chủ yếu được mở nước hoạt động trong mùa 

mưa (từ tháng 5 đến tháng 11); trong khi vào mùa khô (từ tháng 12 

đến tháng 4 năm sau), ĐDCQĐ chỉ được mở nước một phần hoặc 

đóng cửa van để ưu tiên nước cho mục đích thủy lợi. Mặt khác, cơ 

chế phối hợp quản lý, vận hành ĐDCQĐ Phước Hòa còn nhiều bất 

cập, chưa thống nhất giữa các cơ quan quản lý nhà nước (UBND xã 

An Thái; Sở NN&PTNT Bình Dương…) và Ban quản lý đập PH.  

3.2.3. Ý kiến chuyên gia và ngư dân về hiệu quả hoạt động của ĐDCQĐ  

Đa số chuyên gia (80,9%) và ngư dân (78,8%) đánh giá thấp hiệu 

quả hoạt động của ĐDCQĐ Phước Hòa. 

3.3. Khả năng di chuyển của TCX ở các lưu tốc nước trong điều 

kiện thí nghiệm, với liên hệ thực tế cho ĐDCQĐ Phước Hòa 

3.3.1. Khảo sát thông số thực tế ĐDCQĐ và kích cỡ TCX làm cơ 

sở bố trí thí nghiệm 

- Các thông số kỹ thuật thực tế của ĐDCQĐ Phước Hòa: Từ kết 

quả khảo sát các thông số thực tế của ĐDCQĐ Phước Hòa kết hợp 
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điều kiện thực tế khi tiến hành triển khai thực hiện thí nghiệm, nghiên 

cứu đã chọn lựa: (i) Các lưu tốc nước gồm: 0,3 m/s, 0,6 m/s và 0,9 

m/s; (ii) Chiều dài kênh nước hở là 18 m; (iii) Độ sâu mực nước là 0,3 

m; (iv) Độ dốc cố định trong kênh là 1,45%; (v) Chiều rộng kênh nước 

hở là 0,54 m; (vi) Thời gian kéo dài là 5g, 10g và 15 giờ.  

- Các nhóm kích thước TCX di cư ở khu vực đập Phước Hòa: 

TCX được khai thác chính trong mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 

hoặc tháng 12 tùy năm. Cụ thể: (1) Nhóm kích cỡ nhỏ hơn 5 cm là 

nhóm ít được khai thác/xuất hiện ở khu vực chân đập; (2) Nhóm kích 

cỡ từ 6 - 10 cm được ngư dân lựa chọn khai thác chính vào thời điểm 

cuối mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12; (3) Nhóm kích cỡ từ 11 - 15 

cm là nhóm kích cỡ TCX có tỷ lệ ngư dân lựa chọn khai thác các 

tháng trong mùa mưa nhiều nhất, song thời điểm khai thác nhiều nhất 

từ tháng 8 đến tháng 11; (4) Nhóm kích cỡ lớn hơn 15 cm được khai 

thác từ tháng 7 đến tháng 12 (Bảng 3.16).   

Bảng 3.16. Tỷ lệ nhóm kích thước TCX khai thác trong năm 

Tháng 
Tỷ lệ các nhóm kích thước TCX khai thác trong năm (%) 

≤ 5 cm 6 - 10 cm 11 - 15 cm > 15 cm 

1 - - - - 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 - - - - 

5 - - 3,0 - 

6 - - 12,1 - 

7 - - 27,3 12,1 

8 - - 45,4 18,2 

9 - 30,3 100 93,9 

10 - 36,4 84,8 96,9 

11 12,1 51,5 39,4 21,2 

12 9,1 54,5 27,3 21,2 
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Từ kết quả trên cho thấy, có 03 nhóm kích cỡ chiều dài TCX cần được 

thử nghiệm: 6 - 10 cm, 11 - 15 cm và lớn hơn 15 cm. Tuy nhiên, nhóm 

kích cỡ chiều dài TCX lớn hơn 10 cm đã bước vào giai đoạn trưởng thành 

sinh sản, do đó nghiên cứu đã chọn lựa 02 nhóm kích thước TCX gồm: 

(1) Nhóm kích thước từ 7,5 - 9,5 cm (TCX cỡ I), đại diện cho nhóm kích 

cỡ TCX giai đoạn tôm ấu niên di cư lên thượng lưu sau giai đoạn ấu trùng 

phát triển ở vùng cửa sông; (2) Nhóm kích thước từ 13,5 - 15,5 cm (TCX 

cỡ II), đại diện cho nhóm kích cỡ TCX bố mẹ, di cư sinh sản từ thượng 

lưu xuống vùng cửa sông để phóng thích ấu trùng và sau đó di cư ngược 

lên vùng thượng lưu để sinh trưởng và phát triển. 

3.3.2. Các điều kiện thủy lực kênh nước hở và thiết bị thủy lực  

- Đánh giá các điều kiện thủy lực của kênh nước hở: Kết quả 

kiểm tra, đo đạc các điều kiện thủy lực thực tế của kênh nước hở 

hình chữ nhật (chiều dài Lkn = 18 m, chiều rộng Bkn = 0,54 m, chiều 

cao Hkn = 1,04 m, độ dốc ikn = 1,45%) đều thỏa mãn các yêu cầu để 

tạo dòng chảy ổn định gần đều không áp. Cụ thể: (1) Lưu lượng được 

duy trì cố định theo thời gian: Q0,3m/s = 0,053 ± 0,000 m3/s; Q0,6m/s = 

0,102 ± 0,000 m3/s; Q0,9m/s = 0,147 ± 0,000 m3/s; (2) Hình dạng mặt 

cắt, chu vi (Pkn = 1,15 m) và diện tích mặt cắt ướt (Akn = 0,16 m2) 

không đổi dọc theo dòng chảy trong kênh nên độ sâu mực nước 

không đổi: hkn = 0,3 m; (3) Độ dốc đáy kênh được giữ cố định: ikn = 

1,45%; (4) Hệ số nhám cũng không đổi (hai bờ kênh mica với nbk = 

0,008 mm, nền đáy kênh bê tông với nđk = 0,2 - 0,8 mm); (5) Hai bờ 

kênh được làm bằng các tấm mica nhẵn bóng để đảm bảo sự phân bố 

lưu tốc nước trên các mặt cắt là không đổi dọc theo dòng chảy.   

- Về giới hạn trạng thái dòng chảy trong kênh nước hở: Dòng chảy 

trong kênh ở các lưu tốc nước 0,3 m/s, 0,6 m/s và 0,9 m/s đều là dòng 

chảy ổn định gần đều không áp (R < 1), nhưng dòng chảy ở lưu tốc 
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nước 0,3 m/s thuộc kiểu chảy tầng (Re < 580) và dòng chảy ở lưu tốc 

nước 0,6 và 0,9 m/s có trạng thái chảy rối, không đồng nhất (Re > 580). 

Bảng 3.18. Kết quả kiểm tra lưu tốc nước và độ sâu mực nước  

(Ghi chú: Cùng một hàng theo sau bởi các chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (p<0,05)) 

- Đối với lưu tốc nước: Kết quả kiểm tra giới hạn sai số các lưu tốc 

nước 0,3 m/s, 0,6 m/s và 0,9 m/s trong các thử nghiệm nhìn chung đều 

nằm trong phạm vi sai số cho phép (TCVN 8214: 2009) (Bảng 3.18).  

- Đối với độ sâu mực nước trong kênh đều được duy trì trong 

khoảng 0,3 m, song có sự chênh lệch giữa vị trí đầu, giữa và cuối 

kênh theo xu hướng tại những vị trí có lưu tốc nước cao thì độ sâu 

mực nước giảm và ngược lại (Bảng 3.18). 

- Đánh giá các điều kiện thủy lực của thiết bị thí nghiệm: Kết quả 

kiểm tra cho thấy, trong tổng số 16 lần thử nghiệm với mỗi kích cỡ 

chiều dài TCX (TCX cỡ I và cỡ II) nhìn chung có giới hạn sai số lưu tốc 

nước nằm trong phạm vi sai số cho phép (TCVN 8214: 2009).  

Lưu tốc nước cài 

đặt trong kênh 

nước hở (m/s) 

Lưu tốc nước đo thực tế 

của kênh nước hở (m/s) 

Độ sâu mực nước đo thực 

tế của kênh nước hở (m/s) 

Đầu 

kênh 

Giữa 

kênh 

Cuối 

kênh 

Đầu 

kênh 

Giữa 

kênh 

Cuối 

kênh 

0,3 

Lưu tốc 

nước mặt 

0,31 ± 

0,01a 

0,30 ± 

0,01ab 

0,29 ± 

0,01b 0,32 

± 0,02a 

0,32 

± 0,02a 

0,33 

± 0,02a Lưu tốc 

nước đáy 

0,27 ± 

0,01a 

0,26 ± 

0,01ab 

0,25 ± 

0,01b 

0,6 

Lưu tốc 

nước mặt 

0,62 ± 

0,01a 

0,60 ± 

0,01b 

0,63 ± 

0,01c 0,29 

± 0,02b 

0,30 

± 0,02b 

0,29 

± 0,02b Lưu tốc 

nước đáy 

0,55 ± 

0,01a 

0,52 ± 

0,01b 

0,55 ± 

0,01a 

0,9 

Lưu tốc 

nước mặt 

0,87 ± 

0,02a 

0,90 ± 

0,02b 

0,92 ± 

0,02c 0,33 

± 0,02a 

0,29 

± 0,02b 

0,27 

± 0,03c Lưu tốc 

nước đáy 

0,79 ± 

0,02a 

0,82 ± 

0,02b 

0,83 ± 

0,02b 



 

15 

 

- Đánh giá một số chỉ số chất lượng nguồn nước cung cấp cho thí 

nghiệm và nuôi dưỡng TCX: (i) Điều kiện môi trường nước ở khu vực 

đập Phước Hòa khá tương đồng với một số chỉ số chất lượng nước của 

nguồn nước cấp cho thí nghiệm; (ii) Nguồn nước nuôi dưỡng tôm ở 

phòng thí nghiệm phù hợp với môi trường sống thích hợp của TCX và 

tương đồng với nguồn nước trại tôm cung cấp nguồn TCX thí nghiệm.  

3.3.3. Tỷ lệ và tốc độ TCX di chuyển qua kênh dài 18 m  

- Tỷ lệ TCX di chuyển qua kênh dài 18 m: Kết quả quan trắc tỷ lệ 

TCX di chuyển thành công qua kênh dài 18 m trong 10p, 20p và 30 phút 

ở lưu tốc nước 0,3 m/s lần lượt là 13,3%, 68,3%, 94,2% cho TCX cỡ I; và 

21,7%, 76,0%, 98,3% cho TCX cỡ II; ở lưu tốc nước 0,6 m/s lần lượt là 

2,5%, 50,8%, 79,2% cho TCX cỡ I; và 9,2%, 61,7%, 90,8% cho TCX cỡ 

II; ở lưu tốc nước 0,9 m/s, lần lượt là 0,0% cho TCX cỡ I và cỡ II. Đáng 

chú ý đối với lưu tốc nước 0,9 m/s, có thể đã xảy ra hiện tượng sốc phản 

vệ đối với TCX. Do đó, thử nghiệm với thiết bị thủy lực với bước tăng 

dần đều lưu tốc nước sau một thời gian nhất định của Brett (1964) có thể 

làm giảm yếu tố tôm bị sốc phản vệ của tôm ở các lưu tốc nước cao lớn. 

Bảng 3.21. Tỷ lệ TCX di chuyển thành công qua kênh dài 18 m  

Cỡ 

tôm 

Lưu 

tốc 

nước 

(m/s) 

Số 

lần 

TN 

(lần) 

Số 

TCX 

(con) 

Tỷ lệ TCX di chuyển qua kênh dài 18 m ở 

các lưu tốc nước trong 10p, 20p và 30 phút 

(%) 

10 phút 20 phút 30 phút 

TCX 

cỡ I 

0,3 6 120 13,3 ± 8,8 68,3 ± 6,8 94,2 ± 4,9 

0,6 6 120 2,5 ± 2,7 50,8 ± 7,4 79,2 ± 7,4 

0,9 6 120 0,0 0,0 0,0 

TCX 

cỡ II 

0,3 6 120 21,7 ± 6,8 76,0 ± 5,8 98,3 ± 2,6 

0,6 6 120 9,2 ± 4,9 61,7 ± 9,3 90,8 ± 2,0 

0,9 6 120 0,0 0,0 0,0 
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Mặt khác, kết quả phân tích phương sai 1 yếu tố và 2 yếu tố nhằm 

đánh giá tác động của lưu tốc nước, kích cỡ TCX, thời gian thí nghiệm 

đến tỷ lệ tôm di chuyển thành công được trình bày trong Bảng 3.23.  

Bảng 3.23. Sự tương tác của các nhân tố kích cỡ TCX, lưu tốc nước 

và thời gian thí nghiệm đến tỷ lệ di chuyển của TCX qua kênh 18 m 

Đối tượng kiểm định Sig. Kết luận 

Kích cỡ TCX 0.00 Có ảnh hưởng 

Lưu tốc nước 0.00 Có ảnh hưởng 

Thời gian thí nghiệm 0.00 Có ảnh hưởng 

Kích cỡ TCX x lưu tốc nước 0.002 Có ảnh hưởng 

Kích cỡ TCX x thời gian 0.897 Không ảnh hưởng 

Lưu tốc nước x thời gian  0.00 Có ảnh hưởng 

Lưu tốc nước x kích cỡ x thời gian 0.650 Không ảnh hưởng 

3.3.3.2. Tốc độ TCX di chuyển qua kênh dài 18 m  

Kết quả quan trắc tốc độ TCX di chuyển qua kênh dài 18 m ở lưu 

tốc nước 0,3 m/s và 0,6 m/s lần lượt là 1,15 m/phút và 0,92 m/phút 

cho TCX cỡ I; 1,18 m/phút và 0,96 m/phút cho TCX cỡ II; nghiên 

cứu không tính tốc độ di chuyển ở lưu tốc nước 0,9 m/s do cả TCX 

cỡ I và cỡ II không di chuyển thành công qua kênh dài 18 m.  

Kết quả phân tích phương sai 1 yếu tố và 2 yếu tố nhằm đánh giá 

sự tương quan của các yếu tố kích cỡ TCX và lưu tốc nước đến tốc 

độ TCX di chuyển được trình bày trong Bảng 3.25.  

Bảng 3.25.Sự tương tác của các nhân tố kích cỡ TCX và lưu tốc nước 

đến tốc độ di chuyển của TCX qua kênh dài 18 m 

Đối tượng kiểm định Sig. Kết luận 

Kích cỡ tôm càng xanh 0.294 Không ảnh hưởng 

Lưu tốc nước 0.000 Có ảnh hưởng 

Kích cỡ TCX x lưu tốc nước 0.725 Không ảnh hưởng 

 



 

17 

 

3.3.4. Tỷ lệ TCX duy trì phía thượng lưu kênh ở các lưu tốc nước 

trong các khoảng thời gian kéo dài 

Kết quả quan trắc tỷ lệ TCX duy trì vị trí phía thượng lưu kênh nước 

hở trong các khoảng thời gian kéo dài 5g, 10g và 15 giờ ở các lưu tốc 

nước 0,3 m/s, 0,6 m/s và 0,9 m/s được tổng hợp trong Bảng 3.26.  

Bảng 3.26. Tỷ lệ TCX duy trì phía thượng lưu kênh nước hở  

Cỡ 

tôm 

Lưu 

tốc 

nước 

(m/s) 

Số lần 

thực 

hiện 

(lần) 

Số 

TCX 

(con) 

Tỷ lệ TCX duy trì phía thượng lưu 

kênh trong 5, 10 và 15 giờ (%) 

5 giờ 10 giờ 15 giờ 

TCX 

cỡ I 

0,3 6 120 88,3 ± 7,5 69,2 ± 7,4 30,8 ± 7,4 

0,6 6 120 70,8 ± 8,6 36,7 ± 8,8 0 

0,9 6 120 0 0 0 

TCX 

cỡ II 

0,3 6 120 91,7 ± 6,1 83,3 ± 6,8 47,5 ± 6,1 

0,6 6 120 82,5 ± 8,2 48,3 ± 8,2 12,5 ± 7,6 

0,9 6 120 0 0 0 

Mặt khác, kết quả đánh giá sự tương tác giữa các yếu tố kích cỡ 

TCX, lưu tốc nước và thời gian thí nghiệm đến tỷ lệ tôm duy trì phía 

thượng lưu kênh nước hở được trình bày trong Bảng 3.29.  

Bảng 3.29. Sự tương tác của các nhân tố kích cỡ TCX, lưu tốc nước và thời 

gian thí nghiệm đến tỉ lệ TCX duy trì phía thượng lưu kênh nước hở 

Đối tượng kiểm định Sig. Kết luận 

Kích cỡ TCX 0.00 Có ảnh hưởng 

Lưu tốc nước 0.00 Có ảnh hưởng 

Thời gian thí nghiệm 0.00 Có ảnh hưởng 

Kích cỡ TCX x lưu tốc nước 0.28 Không ảnh hưởng 

Kích cỡ TCX x thời gian thí nghiệm 0.007 Có ảnh hưởng 

Lưu tốc nước x thời gian thí nghiệm 0.00 Có ảnh hưởng 

Lưu tốc nước x kích cỡ x thời gian 0.134 Không ảnh hưởng 

3.3.5. Quan trắc khả năng di chuyển ngược dòng của TCX  

Kết quả quan trắc khả năng di chuyển ngược dòng nước của TCX có 

thể được chia thành 05 cấp độ từ thuận lợi đến khó khăn: bơi tiến, bò tiến, 

bò lùi, đứng yên và bật phóng giật lùi ngược dòng nước (Bảng 3.29).   
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Bảng 3.29. Khả năng di chuyển ngược dòng của TCX ở các lưu tốc nước 

Khả năng di 

chuyển 

Hành lang di 

chuyển 

Mức độ di chuyển ở các lưu tốc nước  

0,3 m/s 0,6 m/s 0,9 m/s 
Cỡ I Cỡ II Cỡ I Cỡ II Cỡ I Cỡ II 

Bơi tiến 
Gần giữa kênh - + - - - - 

Dọc bờ kênh +++ +++ - - - - 

Bò tiến 
Gần giữa kênh  - + - - - - 

Dọc bờ kênh +++ +++ - - - - 

Bò lùi 
Gần giữa kênh + + - - - - 

Dọc bờ kênh + + +++ +++ + ++ 

Đứng yên 
Gần giữa kênh - - - - - - 

Dọc bờ kênh + + ++ + +++ +++ 

Bật phóng 

giật lùi 

Gần giữa kênh - - + + + ++ 

Dọc bờ kênh - - - - - - 

(Ghi chú: +++: Nhiều; ++: Trung bình; +: Ít; -: Không sử dụng) 

- Ở lưu tốc nước 0,3 m/s: Tôm chủ yếu bơi tiến và bò tiến với 

hành lang di chuyển dọc theo hai bờ kênh; ít sử dụng khả năng bò lùi 

và đứng yên; không sử dụng khả năng bật phòng giật lùi.  

- Ở lưu tốc nước 0,6 m/s: Tôm thường sử dụng khả năng bò lùi 

với hành lang dọc theo hai bờ kênh; ít đứng yên và gập thân mình bật 

phóng; không sử dụng khả năng bơi hoặc bò tiến ngược dòng nước.  

- Ở lưu tốc nước 0,9 m/s: Tôm sử dụng nhiều khả năng đứng yên 

(dọc hai bờ kênh) và khi di chuyển thường gập thân mình bật phóng; 

ít sử dụng khả năng bò lùi; không sử dụng khả năng bơi và bò tiến. 

3.3.6. Lưu tốc nước tối đa TCX có thể bám giữ vị trí  

Kết quả ghi nhận lưu tốc nước tối đa TCX cỡ I và cỡ II bám giữ vị trí 

lần lượt là 1,39 m/s và 1,54 m/s và được tổng hợp trong Bảng 3.30. 

Bảng 3.30. Kết quả thử nghiệm khả năng bám giữ vị trí tối đa của TCX 

UiiT  Tii  
TCX cỡ I TCX cỡ II 

nTI TiTI UiTI nTII TiTII UiTII 

0,1 - 1,0 5 - - - - - - 

1,1 5 1 4,50 1,0 - - - 

1,2 5 1 3,53 1,1 - - - 
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1,3 5 - - - 2 
3,86 ± 

0,47 
1,2 

1,4 5 15 
2.04 ± 

0,82 
1,3 4 

2,24 ± 

1,35 
1,3 

1,5 5 11 
2,41 ± 

1,33 
1,4 9 

2,42 ± 

1,24 
1,4 

1,6 5 4 
1,13 ± 

1,00 
1,5 6 

2,02 ± 

1,49 
1,5 

1,7 5 - - - 6 
3,77 ± 

0,54 
1,6 

1,8 5 - - - 5 
2,03 ± 

1,01 
1,7 

UiiT = 0,1 Tii = 5 
nI = 

32 

TiI = 

2,22 ± 

1,19 

UiI = 

1,35 ± 

0,10 

nII = 

32 

TiII = 

2,70 ± 

1,31 

UiII = 

1,48 ± 

0,15 

Tỷ lệ sống sót của tôm 

sau thử nghiệm (%) 
87,5 96,9 

Tỷ lệ tôm toàn vẹn cơ thể, 

không bị tổn thương (%) 
78,1 90,6 

Tỷ lệ tôm bị mất một càng 

hoặc bị trầy xước một vị 

trí trên cơ thể tôm (%) 

18,8 9,4 

Tỷ lệ tôm bị mất hai càng, 

bị trầy xước nhiều hơn một 

vị trí trên cơ thể (%) 

3,1 0,0 

- Công thức lưu tốc nước tối đa của Brett (1964): Umax  = Ui + [Ti/Tii]*Uii 

- Lưu tốc nước tối đa cho TCX cỡ I: UmaxI = 1,35 + (2,22/5)*0,1 = 1,39 (m/s) 

- Lưu tốc nước tối đa cho TCX cỡ II: UmaxII = 1,48 + (2,70/5)*0,1 = 1,54 (m/s) 

Bên cạnh đó, kết quả quan trắc cho thấy, khi tôm bị mất vị trí ở một 

giới hạn lưu tốc nước nhất định, tôm sẽ bật phóng ngược dòng nước để 

di chuyển tới một vị trí khác. Điều này cho thấy, lưu tốc nước tối đa 

TCX bám giữ vị trí có thể được xem xét là lưu tốc nước tối đa đối với 

khả năng di chuyển bật phóng của TCX. Cụ thể, lưu tốc nước bật 

phóng của TCX cỡ I và cỡ II có thể ước lượng lần lượt là 1,39 m/s và 

1,54 m/s với bước tăng dần đều lưu tốc nước thêm 0,1 m/s sau 05 phút. 
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3.3.7. Đúc kết khả năng di chuyển ngược dòng nước của TCX 

trong điều kiện thí nghiệm áp dụng cho ĐDCQĐ 

Kết quả đúc kết khả năng di chuyển của TCX cỡ I và cỡ II ở các 

lưu tốc nước trong điều kiện phòng thí nghiệm cho thấy: (1) Lưu tốc 

nước 0,3 m/s là lưu tốc nước di chuyển bền vững - bơi tiến và bò tiến 

ngược dòng nước; (2) Lưu tốc nước 0,6 m/s là lưu tốc nước di chuyển 

bền vững - bò lùi ngược dòng nước; (3) Lưu tốc nước 0,9 m/s là lưu 

tốc nước di chuyển kéo dài - bò lùi, đứng yên và bật phóng ngược 

dòng nước; (4) Lưu tốc nước 1,39 m/s và 1,54 m/s lần lượt là lưu tốc 

nước bám giữ vị trí tối đa của TCX cỡ I và cỡ II - tương ứng lưu tốc 

nước bật phóng của TCX cỡ I và cỡ II; (5) Chiều dài khoảng cách tối 

đa theo lý thuyết TCX cỡ I và cỡ II có thể di chuyển ngược dòng nước 

lần lượt là 1.035 và 1.062 m ở lưu tốc nước 0,3 m/s; 552 và 864 m ở 

lưu tốc nước 0,6 m/s; 9,0 m và 18,0 m ở lưu tốc nước 0,9 m/s. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.15. Sơ đồ thể hiện khả năng di chuyển của TCX cỡ I và cỡ II 

Kết quả đúc kết khả năng di chuyển của TCX trong điều kiện thí 

nghiệm áp dụng cho ĐDCQĐ cho thấy: (i) Giới hạn lưu tốc nước vận 

hành ĐDCQĐ phù hợp với TCX cỡ I và cỡ II là dưới 0,9 m/s; (ii) Lưu 

tốc nước từ 0,9 m/s đến 1,39 m/s và từ 0,9 m/s đến 1,54 m/s sẽ bị giới 

hạn khoảng cách chiều dài dưới lần lượt là 9,0 m cho TCX cỡ I và 18 m 
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cho TCX cỡ II; (iii) Lưu tốc nước lớn hơn 1,39 m/s cho TCX cỡ I và 

1,54 m/s TCX cỡ II sẽ trở thành bờ cản thủy lực đối với khả năng di 

chuyển và bám giữ vị trí của TCX. Đồng thời, chiều dài khoảng cách tối 

đa giữa hai vị trí nghỉ trên ĐDCQĐ cho TCX cỡ I và cỡ II có thể di 

chuyển lần lượt là 1.035 m và 1.062 m ở lưu tốc nước 0,3 m/s; 552 m và 

864 m ở lưu tốc nước 0,6 m/s; 9,0 m và 18,0 m ở lưu tốc nước 0,9 m/s 

3.4. Đề xuất các giải pháp quản lý vận hành ĐDCQĐ cho TCX 

3.4.1. Đề xuất chế độ vận hành lưu tốc nước ĐDCQĐ cho TCX 

Bảng 3.33. Các giải pháp quản lý vận hành ĐDCQĐ Phước Hòa cho TCX 

TT 
Hiện trạng ĐDCQĐ PH và khả 

năng di chuyển TCX 
Đề xuất giải pháp quản lý vận hành 

ĐDCQĐ cho đối tượng mục tiêu TCX 

1 

- Lưu tốc nước vận hành theo thiết 

kế ĐDCQĐ PH là dưới 0.6 m/s. 

- TCX cỡ I và cỡ II di chuyển 

thuận lợi ở lưu tốc nước 0,3 và 

0,6 m/s; khó khăn ở lưu tốc 

nước 0,9 m/s và tối đa ở lưu tốc 

nước lần lượt là 1,39, 1,54 m/s. 

- Mùa di cư của TCX ở khu vực 

đập Phước Hòa diễn ra từ tháng 

5 đến tháng 11 hoặc 12 hằng 

năm; trong đó, nhóm kích cỡ 

dưới 10 cm xuất hiện từ tháng 9 

đến tháng 12 và nhóm kích cỡ 

lớn hơn 10 cm xuất hiện từ 

tháng 5 đến tháng 12. 

- Lưu tốc nước vận hành ĐDCQĐ phù 

hợp cho TCX là dưới 0,9 m/s, trong đó, 

ưu tiên quản lý vận hành lưu tốc nước 

cho loài mục tiêu TCX theo mùa vụ 

hoặc tháng trong năm, cụ thể: (i) Từ 

tháng 5 - 8 ưu tiên vận hành ở lưu tốc 

nước dưới 0,9 m/s; (ii) Từ tháng 9 - 12 

ưu tiên vận hành ở lưu tốc nước dưới 

0,6 m/s; (iii) Từ tháng 1 - 4 ưu tiên vận 

hành ở lưu tốc nước dưới 0,3 m/s .  

- Bên cạnh đó, lưu tốc nước cao nhất 

vận hành ĐDCQĐ không vượt quá 

lưu tốc nước 1,39 m/s nhằm đảm bảo 

TCX cỡ I và cỡ II không bị nước 

cuốn khỏi phạm vi ĐDCQĐ. 

2 

- Chiều dài khoảng cách giữa 

các vị trí nghỉ tại các khu vực 

ĐDCQĐ I, II, III và IV lần lượt 

là 125, 180, 780 và 815 m. 

- Chiều dài khoảng cách tối đa 

TCX cỡ I và cỡ II di chuyển lần 

lượt là 1.035 và 1.062 m ở lưu 

tốc nước 0,3 m/s; 552 và 864 m 

ở lưu tốc nước 0,6 m/s; 9,0 và 

18,0 m ở lưu tốc nước 0,9 m/s. 

Rút ngắn chiều dài khoảng cách tối 

đa giữa hai vị trí nghỉ ở khu vực 

ĐDCQĐ III và IV dao động xung 

quanh 552 m. Mặt khác, giới hạn 

chiều dài tối đa ở một số vị trí chuyển 

tiếp như phía sau cống điều chỉnh lưu 

lượng; vị trí ở tọa độ (0688202E; 

1262224N…) là 9,0 m với độ dốc 

dao động xung quanh 1,45%, độ sâu 

tối thiểu 0,3 m.  
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3.4.2. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận 

hành ĐDCQĐ Phước Hòa 

Bảng 3.34. Đúc kết giải pháp quản lý và bảo vệ ĐDCQĐ Phước Hòa 

TT Kết quả nghiên cứu Đề xuất giải pháp cho ĐDCQĐ  

1 

Khu vực ĐDCQĐ I, II, III và IV 

có lần lượt là 1 (10 m),  3 (28 m), 

6 (45 m) và 9 (52 m) vị trí bị xói 

lở đất, đá; 2 (35 m), 2 (16 m), 7 

(38 m) và 5 (26 m) vị trí bị lắng 

đọng bùn cát, rác thải... 

Nghiên cứu khắc phục các vị trí bị 

xói lở đất, đá, rác thải và thực vật 

phát triển trong kênh; gia cố, trồng 

các loại thực hai bên bờ cũng như 

trồng cây dọc theo ĐDCQĐ để hạn 

chế xói lở và bảo vệ ĐDCQĐ. 

2 

- ĐDCQĐ được mở nước hoạt 

động chủ yếu vào mùa mưa (từ 

tháng 5 đến tháng 11); trong khi 

vào mùa khô (từ tháng 12 đến 

tháng 4 năm sau) cửa xả chỉ 

được mở nước một phần. 

- Cơ chế quản lý vận hành 

ĐDCQĐ còn nhiều chồng chéo, 

chưa thống nhất giữa BQL đập 

PH và chính quyền địa phương. 

- Tình trạng người dân ra vào 

ĐDCQĐ để khai thác thủy sản 

chưa được kiểm soát. 

- Nghiên cứu thành lập Tổ quản lý 

vận hành ĐDCQĐ và các xây dựng 

văn bản pháp luật cấm đánh bắt 

thủy sản trong phạm vi công 

ĐDCQĐ.  

- Nghiên cứu xây dựng hàng rào 

bảo vệ xung quanh ĐDCQĐ nhằm 

ngăn cản hoạt động ra vào 

ĐDCQĐ để khai thác thủy sản của 

người dân và giảm các tác động từ 

bên ngoài tới quá trình di cư của 

các loài cá tôm qua ĐDCQĐ. 

3 

Độ sâu cửa vào/ra phía hạ lưu 

ĐDCQĐ khá nông; vị trí cửa 

cũng nằm xa (> 500 m) so với 

đập Phước Hòa nên không tận 

dụng được dòng nước thu hút cá 

tôm; hiện trạng cửa đã xuống cấp 

với hai bờ bị sạt lở đất, đá cần 

được khắc phục. 

Nghiên cứu điểu chỉnh độ sâu tối 

thiểu cửa ra/vào hạ lưu ĐDCQĐ là 

0,3 m so với mặt nước sông Bé; 

chuyển vị trí cửa vào ĐDCQĐ gần 

hơn với đập Phước Hòa; gia cố cửa 

vào bằng bê tông hoặc trồng cây 

hai bên để hạn chế sạt lở, tăng hiệu 

quả hoạt động của ĐDCQĐ. 

4 

Ngư cụ đăng đáy được sử dụng 

tại khu vực phía dưới đập Phước 

Hòa mang tính tận diệt đối với 

các loài thủy sản nói chung và 

TCX nói riêng.  

- Ban hành quy định cấm sử dụng 

ngư cụ đăng đáy ở khu vực xung 

quanh đập Phước Hòa. 

- Điều chỉnh thời gian cấm đánh 

bắt TCX ở khu vực sông Bé là từ 

tháng 5 đến tháng 12 thay vì từ 

tháng 4 đến tháng 6 như hiện nay. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1.  Kết luận  

- Trên cơ sở xác định loài mục tiêu của đường di cư qua đập là 

TCX (M. rosenbergii) cho khu hệ đa loài thủy sản ở khu vực nhiệt 

đới, nghiên cứu đã cung cấp các dữ liệu khoa học và thực tiễn liên 

quan đến khả năng di chuyển (bền vững, kéo dài và bật phóng) của 

TCX làm cơ sở cho việc xây dựng phương pháp nghiên cứu chuyên 

sâu (di chuyển chủ động và ép buộc) phù hợp với khả năng và tập 

tính di chuyển, bám giữ vị trí của TCX ở các lưu tốc nước trong điều 

kiện thí nghiệm, với liên hệ thực tế cho ĐDCQĐ Phước Hòa.  

- Bằng các thực nghiệm với kênh nước hở và thiết bị thủy lực trong điều 

kiện thí nghiệm thủy lực, luận án đã nghiên cứu được TCX nhóm kích cỡ 

chiều dài từ 7,5 cm đến 9,5 cm (TCX cỡ I) và từ 13,5 cm đến 15,5 cm 

(TCX cỡ II) di chuyển thuận lợi ở lưu tốc nước dao động xung quanh 0,3 

m/s và 0,6 m/s; khó khăn ở lưu tốc nước dao động xung quanh 0,9 m/s; tối 

đa ở lưu tốc nước dao động xung quanh lần lượt là 1,39 m/s và 1,54 m/s 

tương ứng với 06 cấp độ di chuyển từ thuận lợi đến khó khăn bao gồm: bơi 

tiến, bò tiến, bò lùi, đứng yên, bật phóng và bị kiệt sức với khoảng cách 

chiều dài tối đa lần lượt là 1.035 m và 1.062 m ở lưu tốc nước 0,3 m/s; 552 

m và 864 m ở lưu tốc 0,6 m/s; 9,0 m và 18,0 m ở lưu tốc nước 0,9 m/s. 

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu khả năng di chuyển của TCX ở 

các lưu tốc nước trong điều kiện thí nghiệm, nghiên cứu đã đề xuất: 

(i) Lưu tốc nước vận hành ĐDCQĐ phù hợp với TCX cỡ I và cỡ II là 

dưới 0,9 m/s; (ii) Lưu tốc nước từ 0,9 m/s đến 1,39 m/s và từ 0,9 m/s 

đến 1,54 m/s sẽ bị giới hạn khoảng cách chiều dài dưới lần lượt là 9,0 

m cho TCX cỡ I và 18 m cho TCX cỡ II; (iii) Lưu tốc nước lớn hơn 

1,39 m/s cho TCX cỡ I và 1,54 m/s TCX cỡ II sẽ trở thành bờ cản 

thủy lực đối với khả năng di chuyển và bám giữ vị trí của TCX. Đối 
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với ĐDCQĐ Phước Hòa, nghiên cứu đề xuất vận hành linh hoạt lưu 

tốc nước ĐDCQĐ cho loài mục tiêu TCX theo tháng trong năm, cụ 

thể: (1) Từ tháng 5 đến tháng 8 ưu tiên vận hành ở lưu tốc nước dưới 

0,9 m/s; (2) Từ tháng 9 đến tháng 12 ưu tiên vận hành ở lưu tốc nước 

dưới 0,6 m/s; (3) Từ tháng 1 đến tháng 4 ưu tiên vận hành ở lưu tốc 

nước dưới 0,3 m/s. Đồng thời, lưu tốc nước tối đa vận hành ĐDCQĐ 

không vượt quá giới hạn lưu tốc nước 1,39 m/s. 

- Trên cơ sở quản lý loài mục tiêu, nghiên cứu đã đánh giá cơ bản cơ 

sở lý luận và thực tiễn về đường di cư qua đập Phước Hòa làm cơ sở cho 

việc đề xuất bốn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành 

ĐDCQĐ Phước Hòa nói chung và cho loài mục tiêu TCX nói riêng.  

4.2. Kiến nghị 

- Khi quản lý vận hành ĐDCQĐ cho loài mục tiêu TCX, cần kiểm 

soát xả nước với lưu lượng tương ứng lưu tốc nước không vượt quá 

0,9 m/s để tạo điều kiện thuận lợi cho TCX di chuyển ngược dòng 

trong ĐDCQĐ. Đối với ĐDCQĐ Phước Hòa, cần bổ sung các vật 

nhám (đá cuội...) ở lòng kênh để tạo điều kiện tốt hơn lực bám cho 

TCX di chuyển trong điều kiện lũ lớn; tiến hành cấm đánh bắt, cải 

tạo và khơi thông các đoạn ĐDCQĐ bị hư hỏng; vận hành đúng lưu 

tốc nước, khoảng cách chiều dài giữa các hồ nghỉ cũng như kiểm 

soát tốt nguồn nước đầu vào và cửa xả của công trình ĐDCQĐ.  

- Nghiên cứu tiếp tục triển khai các thử nghiệm khả năng di chuyển 

của TCX tại thực địa công trình ĐDCQĐ Phước Hòa để phù hợp hơn 

với thực tế quản lý vận hành và hiện trạng hoạt động của ĐDCQĐ. 

- Tiến hành các nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động của 

ĐDCQĐ Phước Hòa ở khía cạnh thu thập vật mẫu các loài thủy sản 

di cư qua công trình cũng như áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ 

thuật trong đánh giá hiệu quả hoạt động của công trình. 


