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ABSTRACT 
Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and red tilapia (Oreochromis ssp.) are important 
aquaculture species in Vietnam. The aim of the current study was to assess the growth 
performance and feed utilization of Nile and red tilapias under different salinity conditions. 
The experiments were designed with salinities of 0, 15 and 25 ppt in 500-L tanks. The growth 
performance was evaluated using various indices, including weight gain (WG), specific 
growth rate (SGR), food conversion rate (FCR) and daily food intake (DFI). Results after a 55 
days experiment showed that WG, SGR were highest at 0 ppt and lowest at 25 ppt for Nile 
tilapia while these values were highest at 25ppt and lowest at 0 ppt for red tilapia. The same 
pattern also observed for DFI. There were no significant differences for FCR among the 
treatments of Nile and red tilapias, except a significant high FCR was observed for Nile 
tilapia at 25 ppt. Possibility of Nile and red tilapias culture in saline water were discussed. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Cá rô phi là loài cá có giá trị kinh tế cao, được nuôi rộng rãi ở vùng nước ngọt trên 75 nước 
(Fitzsimmons, 2000, Josupeit, 2005). Năm 2010, sản lượng cá rô phi trên thế giới đạt khoảng 
3,7 triệu tấn (FAO, 2011). Rô phi được nuôi rộng rãi ở Việt Nam, đặc biệt là ở đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL). Tuy nhiên, nuôi trồng thủy sản đang đối mặt với nhiều thách thức 
lớn từ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Mực nước biển toàn cầu đang tăng từ 10 đến 20 cm 
trong vòng một thế kỉ qua, và xâm nhập mặn được dự báo là sẽ xảy ra nhanh hơn so với thời 
gian trước (Parry et al., 2007). Dưới ảnh hưởng của thay đổi khí hậu và nước biển dâng cao, 
khu vực bị xâm nhập mặn ở ĐBSCL ngày càng mở rộng. Do đó tìm kiếm đối tượng thủy sản 
thích nghi với độ mặn cao để thay thế cho các đối tượng nước ngọt ở các vùng bị xâm nhập 
mặn là nhu cầu cấp thiết.  
Rô phi là loài cá sống ở nhiều độ mặn khác nhau từ nước ngọt đến nước biển (Stickney, 1986, 
Watanabe và ctv,1987, Kamal & Mair, 2005). Trong đó loài Oreochromis mossambicus có 
thể sống bình thường ở độ mặn 49 ppt (Whitfield & Blaber, 1979) và O. aureus có thể chịu 
đựng nồng độ muối lên tới 44 ppt (Balarin & Haller, 1982); Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của 
chúng bị giảm khi nồng độ muối cao hơn 36 ppt (McGeachin et al., 1987). Nhiều báo cáo cho 
rằng các dòng rô phi lai có khả năng chịu mặn cao vì thụ hưởng đặc tính chịu mặn từ các bố 
mẹ O. mossambicus (Suresh & Lin, 1992, Romana-Eguia & Eguia, 1999).  

Hiện nay có nhiều dòng rô phi vằn và diêu hồng được nuôi ở ĐBSCL và nhiều nghiên cứu 
khả năng chịu mặn của rô phi và các dòng lai được báo cáo. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu so 
sánh về khả năng chịu mặn của rô phi và diêu hồng. Mục tiêu của nghiên cứu này là so sánh 
tác động của thay đổi độ mặn lên tốc độ tăng trưởng và mức độ chuyển hóa thức ăn của cá rô 
phi và diêu hồng trong cùng một điều kiện nuôi. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Bố trí thí nghiệm 
Thí nghiệm được tiến hành tại Khu thí nghiệm Công nghệ sinh học, trường Đại học Quốc tế 
TPHCM từ 10/10/2012 đến 10/2/2013. Thí nghiệm được bố trí với ba nghiệm thức độ mặn 
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khác nhau bao gồm: 0, 15 và 25 ppt, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần. Cá giống rô phi vằn 
và diêu hồng (trọng lượng trung bình ban đầu 3 – 5 g/con) được bố trí vào hệ thống bể nuôi 
hở thay nước. Bể 500L được ngăn thành hai phần bằng tấm lưới đặt giữa bể, mỗi ngăn bể 
nuôi 30 cá diêu hồng hoặc 30 cá rô phi vằn nhằm đảm bảo sự đồng nhất môi trường nuôi ở 
mỗi nồng độ muối. Cá được nâng độ mặn từ từ ở mức 5 ppt/ngày đến khi đạt độ mặn thí 
nghiệm. Cá được cho ăn bằng thức ăn viên (Aquaxcel, Cargill) chứa 30% protein, mỗi ngày 
cho ăn 2 lần  (8h30 và 16h00), tỷ lệ cho ăn là 3%/trọng lượng thân. Thức ăn dư được thu sau 
30 phút cho ăn để tính lượng thức ăn đã tiêu thụ. Thời gian nuôi là 55 ngày. 

Phân tích số liệu 
Tốc độ tăng trưởng  
Tăng trưởng (weight gain – WG) là sự khác nhau giữa trọng lượng cuối lúc thu hoạch và 
trọng lượng ban đầu của cá trong một khoảng thời gian. 
 
WG (%) =  
 
 
Tăng trường riêng (Specific growth rate – SGR) là tốc độ tăng trưởng của cá trong 1 ngày. 

 
SGR (%/ngày) =   
 
 
Hệ số chuyển hóa thức ăn (Feed coversion rate - FCR)  
 
FCR =  

 
F = lượng thức ăn đã cung cấp cho cá ăn trong suốt thí nghiệm 
Wi = khối lượng của cá khi mới bắt đầu thí nghiệm. 
Wf = khối lượng cá khi kết thúc thí nghiệm. 
 

Tỉ lệ sống (%) = 
 

 
Các chỉ tiêu được phân tích thống kê bằng phương pháp two-way ANOVA, sử dụng phần 
mềm SPSS v20.0.0 (SPSS Inc., Chicago, II).  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Tỉ lệ sống 
Tỉ lệ sống của rô phi vằn và diêu hồng sau 55 ngày nuôi thí nghiệm được trình bày ở Hình 1. 
Trong thí nghiệm này, cá rô phi vằn chết khá nhiều ở nghiệm thức 25 ppt (tỉ lệ sống 42,22%). 
Tỷ lệ sống cao nhất ở nồng độ 0 ppt là 90%. Nồng độ muối thay đổi ảnh hưởng rõ rệt tới tỉ lệ 
sống rô phi vằn (P < 0,05) theo khuynh hướng độ mặn càng cao thì tỉ lệ sống càng giảm. 
Ngược lại, tỉ lệ sống không sai khác rõ rệt giữa các nghiệm thức của cá diêu hồng (P > 0,05), 
dao động từ  85,56% (0 ppt) giảm xuống 73,33% (25 ppt). So sánh tỉ lệ sống giữa hai dòng cá, 
tỉ lệ sống của rô phi vằn sai khác có ý nghĩa thống kê so với diêu hồng ở độ mặn 25 ppt (P < 
0,05).  



 
 

191 

 

Hình 1. Tỉ lệ sống của rô phi vằn và diêu hồng ở các độ mặn khác nhau. N (Nile tilapia – rô 
phì vằn), R (Red tilapia – diêu hồng). Ký tự khác nhau cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (P < 0,05) 

Tốc độ tăng trưởng 
Bảng 1 và 2 cho thấy tốc độ tăng trưởng (WG) và tăng trưởng riêng (SGR) của rô phi vằn và 
cá diêu hồng. Tốc độ tăng trưởng của rô phi vằn đạt cao nhất ở môi trường nước ngọt (184,78 
± 6,17%) và thấp nhất ở độ mặn 25 ppt (133,34 ± 8,08%). Trong khi đó cá diêu hồng nuôi ở 
độ mặn 25 ppt có tốc độ tăng trưởng cao nhất (173,69 ± 2,12%) và khác biệt có ý nghĩa thống 
kê so với nghiệm thức 0 và 15 ppt (P < 0,05).  
Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ muối lên tăng trưởng của rô phi vằn  

Nghiệm thức WG (%) SGR(%/day) 
0 ppt 184,78 ± 3,56a 2,22 ± 0,04a 

 15 ppt 161,99 ± 1,34b 2,05 ± 0,04ab 

 25 ppt 133,34 ± 8,08c 1,75 ± 0,04b 

Số liệu được trình bày ở dạng means ± SE. Ký tự khác nhau trong cùng một cột cho thấy sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (P < 0,05) 

Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ muối lên tăng trưởng của cá diêu hồng 

Nghiệm thức WG (%) SGR(%/day) 
 0 ppt 148,82 ± 3,07a 1,94 ± 0,04a 

  15 ppt 141,35 ±3,49a 1,87 ± 0,04a 

  25 ppt 173,69 ± 2,12b 2,14 ± 0,04b 

Số liệu được trình bày ở dạng means ± SE. Ký tự khác nhau trong cùng một cột cho thấy sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (P < 0,05) 
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Hình 2. So sánh tốc độ tăng trưởng (WG) của rô phi vằn và cá diêu hồng ở các nghiệm thức 
độ mặn. Ký tự khác nhau cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 dòng cá (P < 0.05) 
Khi so sánh tốc độ tăng trưởng giữa rô phi vằn và cá diêu hồng (Hình 2) cho thấy ở môi 
trường nước ngọt rô phi vằn tăng trưởng nhanh hơn cá diêu hồng (184,78 ± 3,56 % so với 
148,82 ± 3,07). Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng của rô phi vằn (133,34 ± 8,08 %) thấp hơn có ý 
nghĩa thống kê so với cá diêu hồng (173,69 ± 2,12 %) khi nuôi ở độ mặn 25 ppt (P < 0,05). 
Tương tự đối với tốc độ tăng trưởng riêng, rô phi vằn tăng trưởng cao hơn có ý nghĩa thống kê 
so với diêu hồng ở độ mặn 0 ppt và thấp hơn có ý nghĩa thống kê ở độ mặn 25 ppt (P < 0,05) 
(Hình 3).      

 

Hình 3. So sánh tốc độ tăng trưởng riêng (SWG) rô phi vằn và diêu hồng các nghiệm thức độ 
mặn. Ký tự khác nhau cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 dòng cá (P < 0,05) 

Hệ số chuyển hóa thức ăn 
Bảng 3. Ảnh hưởng của độ mặn lên FCR của rô phi vằn 

Nghiệm thức FCR  
0 ppt 1,18 ±0,04a 

15 ppt 1,34 ± 0,06ab 

25 ppt 1,66 ± 0,13b 

Số liệu được trình bày ở dạng means ± SE. Ký tự khác nhau cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
giữa các nghiệm thức (P < 0,05) 
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Bảng 4.  Ảnh hưởng của độ mặn lên mức độ chuyển hóa thức ăn của cá diêu hồng. Ký tự 
khác nhau cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (P < 0.05) 

Nghiệm thức FCR  
0 ppt 1,22 ± 0,06a 

15 ppt 1,17 ± 0,04a 

25 ppt 1,27 ± 0,02a 

Số liệu được trình bày ở dạng means ± SE. Ký tự khác nhau cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
giữa các nghiệm thức (P < 0,05) 

 

Hình 4. So sánh FCR giữa rô phi vằn và diêu hồng ở các độ mặn khác nhau. Ký tự khác nhau 
cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 dòng cá (P < 0,05) 
Bảng 3 cho thấy hệ số chuyển hóa thức ăn của rô phi vằn bị tác động rõ rệt của thay đổi độ 
mặn, đạt thấp nhất ở độ mặn 0 ppt (1,18 ±0,04) và sai khác có ý nghĩa thống kê so với độ mặn 
25 ppt (1,66 ± 0,13). Đối với cá diêu hồng, FCR dao động từ 1,17 đến 1,27 và không sai khác 
có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (Bảng 4). Khi so sánh FCR giữa 2 dòng cá ở các độ 
mặn khác nhau (Hình 4), FCR không sai khác có ý nghĩa thống kê giữa 2 dòng cá khi nuôi ở 
độ mặn 0 và 15 ppt (P > 0,05). Tuy nhiên, chỉ số này sai khác có ý nghĩa thống kê giữa 2 dòng 
cá khi độ mặn tăng lên 25 ppt (P < 0,05). 

Thảo luận 
Ảnh hưởng của độ mặn lên tỉ lệ sống 
Trong nghiên cứu của chúng tôi, số cá chết xuất hiện phần lớn ở nghiệm thức độ mặn 25 ppt 
của rô phi vằn. Ở nghiệm thức này, rô phi xuất hiện các vết loét ở khắp cơ thể, chủ yếu ở 
vùng mang và gần đuôi.  Vine (1980) báo cáo sự hình thành các vết loét trên cá xuất hiện sau 
2 tháng nuôi trong nước biển. Quan sát tương tự được báo cáo đối với O. aureus nuôi trong 
nước biển (McGeachin và ctv, 1987). Al-Ahmad và ctv (1988) công bố rằng O. spilurus nuôi 
trong nước biển dễ bị stress và dễ dàng mắc bệnh. Ngoài ra, Kamal & Mair (2005) cho rằng 
sức sống của O. niloticus ở nồng độ muối 22,5 và 30 ppt giảm đi là do giảm sự đề kháng với 
bệnh tật kết hợp với stress với môi trường xung quanh. Villegas (1990) quan sát được sự suy 
giảm sức sống liên tục của O. niloticus khi nồng độ muối tăng dần từ 0 đến 32 ppt trong thời 
gian thí nghiệm kéo dài 45 ngày. Likongwe và ctv (1996) nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ 
và nồng độ muối tới sinh trưởng của O. niloticus. Tác giả đã tìm thấy rằng nồng độ muối 16 
ppt kết hợp với nhiệt độ 28°C làm tăng tỉ lệ chết ở cá thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi hoàn toàn phù hợp với những nghiên cứu trước đây khi xem xét độ mặn ảnh hưởng 
lên tỉ lệ sống của cá.    

Ảnh hưởng của độ mặn lên tốc độ tăng trưởng  
Nhìn chung, kết quả từ nghiên cứu này cho thấy rô phi vằn có tốc độ tăng trưởng giảm khi 
nuôi ở độ mặn cao hơn 15 ppt. Chowdhury và ctv (2006) công bố rô phi vằn nuôi ở độ mặn 8 
ppt, mật độ 20 con/m2 có tốc độ tăng trưởng cao nhất so với cá nuôi ở độ mặn 15 và 25 ppt. 
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Kết quả nghiên cứu của Pruginin và ctv (1990) cho thấy khi nuôi trong môi trường nước lợ O. 
niloticus có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với diêu hồng Singapore. Villegas (1990) báo 
cáo rằng O. niloticus tăng trưởng tốt ở 0 -10 ppt và chậm hơn ở 25 – 32 ppt, trong đó tăng 
trưởng tối ưu ở độ mặn 7,5 ppt. Popma & Lovshin (1996) công bố rô phi vằn có thể được nuôi 
ở 30 ppt nhưng sinh trưởng bị hạn chế khi nồng độ muối cao hơn 15 ppt. Ridha (2008) cũng 
khuyến cáo nuôi rô phi vằn chỉ nên hạn chế ở nồng độ muối nhỏ hơn 20 ppt. Nghiên cứu hiện 
tại tìm được kết quả tương tự với những phát hiện trước đây về tăng trưởng của rô phi vằn khi 
nuôi ở các độ mặn khác nhau. 
Ngược lại, độ mặn 25 ppt cải thiện sự sinh trưởng của diêu hồng. Các nghiên cứu trước đây 
cho thấy diêu hồng có nguồn gốc Florida và Đài Loan đều phát triển tốt hơn trong môi trường 
nước biển so với nước ngọt (Watanabe và ctv, 1997;  Liao & Chang, 1983). Người ta giải 
thích diêu hồng có thể thích nghi với môi trường nước mặn là được di truyền đặc tính này từ 
bố mẹ có khả năng chịu mặn (Suresh & Lin, 1992, Romana-Eguia & Eguia, 1999). Kamal & 
Mair (2005) thực hiện thí nghiệm so sánh tăng trưởng của tám dòng cá diêu hồng khác nhau 
cho thấy tất các dòng diêu hồng có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với O. niloticus khi nuôi ở 
độ mặn 22,5 và 30 ppt. 
Đối với chỉ số SGR, nghiên cứu hiện tại cũng phản ánh tốc độ tăng trưởng tốt của rô phi vằn ở 
độ mặn thấp và của diêu dồng ở độ mặn cao hơn. Tương tự, Ridha (2008) cho rằng SGR của 
diêu hồng cao hơn có ý nghĩa so với rô phi đen thuần chủng ở nồng độ muối 37 – 40 ppt khi 
nuôi cá có kích cỡ khác nhau là 1, 20 và 200 g. Theo García-Ulloa và ctv (2001), SGR của 
diêu hồng cao nhất ở độ mặn 30 ppt.  

Ảnh hưởng của độ mặn lên sự chuyển hóa thức ăn.  
Trong thí nghiệm hiện tại ở độ mặn 25 ppt, diêu hồng có chỉ số FCR thấp hơn có ý nghĩa 
thống kê so với rô phi vằn. Ridha (2008) báo cáo FCR của diêu hồng nuôi ở độ mặn 37 ppt 
thấp hơn FCR của rô phi đen. Ngoài ra Kamal & Mair (2005) cũng công bố FCR tối ưu cho 
diêu hồng đạt được ở nồng độ muối 15 và 22,5 ppt. Kết quả đạt được trong thí nghiệm của 
chúng tôi tương tự với những nghiên cứu trước đây. 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tốc độ tăng trưởng và FCR của rô phi vằn không 
bị ảnh hưởng khi nuôi ở độ mặn lên tới 15 ppt, trong khi đó độ mặn cao hơn cải thiện tăng 
trưởng của diêu hồng. Điều này cho thấy diêu hồng có thể là đối tượng nuôi phù hợp ở các 
vùng bị xâm nhập mặn.   

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi chỉ là kết quả ở qui mô phòng thí nghiệm. Kết quả này cần 
phải được khẳng định trong môi trường ao nuôi thực tế và giai đoạn nuôi phải kéo dài đến khi 
đạt kích thước thương phẩm.   
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