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Abstrasct 

Thuyen Chai Island, located in the South of the Spratly Archipelago (Vietnam), features a seagrass bed, 

coral reef ecosystem, and a tidal zone. All of these causes contribute to the expansion of seaweed diversity. 

This report gives the first findings of the seaweed flora in the rainy season. The results of the survey 

revealed 82 species of seaweed belong to 4 phyla. Among them, there are 42 species of Rhodophytes 

(comprising 51% of total species), 14 Chlorophytes (17%), 21 Ochrophytes (26%) and 5 

Cyanobacteriophytes (6%). The findings show that the composition of seaweed species on Thuyên Chài 

island varies depending on the habitats of coral reefs and seagrass beds. 
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Tóm tắt 

Đảo Thuyền Chài nằm ở phía Nam Quần đảo Trường Sa (Việt Nam), nơi đây vừa có hệ sinh thái thảm cỏ 

biển, vừa có hệ sinh thái rạn san hô  ạ  điề   iện cho  rong biển phát triển rất đa dạng.   i      r n    y     

  ả nghiên     về thành phần loài rong  iển ở đả  T  yền    i  K t quả khảo sát trên 5 trạm đã ghi n ận  

82 loài rong biển thuộc 4 ngành rong. Trong đ    ả  Lam (Cyanobacteria)    5    i  chi m 6%   ng  ố    i; 

rong Đỏ (Rhodophyta) 42    i  51%; rong Nâ  (Ochrophyta) 21    i  26%; rong L   (Chlorophyta) 14    i  

17%. K t quả  ũng cho thấy có sự khác biệt về thành phần loài rong biển ở đả  T  yền    i        ộ      

hệ sinh thái rạn san hô      ả   ỏ  iển  

Từ khoá: Đảo Thuyền Chài, Trường Sa, rong biển, rạn san hô, thảm cỏ biển. 

 

MỞ ĐẦU 

Rong biển thuộc nhóm thực vật bậc thấp, 
sống ở môi  rường biển hoặc vùng nước lợ. 
Trên th  giới, hiện nay có 161.909 loài rong 
biển đã được ghi nhận [1]. Thành phần loài 
rong biển Việt Nam rất phong phú với khoảng 
827 loài đã được ghi nhận [2]. Đây là nguồn lợi 
lớn để thu nhận agar, alginate, carrageenan, 
fuicoidan và có nhiều  ng d ng trong sản xuất 
ch  bi n thực phẩm  ũng n ư trong y học, 
nghiên c u, xử lý môi  rường. 

Đảo Thuyền Chài là một trong những đảo 
chìm nằm ở phía Nam quần đảo Trường Sa 
(Việt Nam), cách Cam Ranh  ơn 300 hải lý. 
Đảo nằm trên tr c Đông Bắc - Tây Nam, trải 
dài từ 8

o
4’34’’–8

o
16’11’  ĩ Bắc và 

113
o
13’37’’–113

o
21’18’’ kinh Đông với chiều 

dài khoảng 17 hải lý (29,3km) và rộng 1,9 hải 
lý (3,5 km). Do đặc thù về vị trí địa    mà cho 
đ n nay, những nghiên c u về rong biển tại các 

đảo thuộc quần đảo Trường Sa còn khá ít và rời 
rạc. Tại đảo Thuyền Chài, Đ   Đ c Ti n nă  
1999 đã có những ghi nhận đầu tiên về thành 
phần loài và phân bố của rong biển tại đây [3]. 
Đ n nă  2020, Đ   Đ c Ti n và cộng sự có 
thêm công trình nghiên c u về thành phần loài 
ngành rong L c (Chlorophyta) tại một số đảo ở 
Trường Sa, trong đ  có đảo Thuyền Chài [4]. 

Rong biển có tính chất mùa v , thành phần 
loài rong biển có sự thay đ i theo từng thời điểm 
trong nă   Tuy nhiên, các nghiên c u  rước đây 
về thành phần loài rong biển ở quần đảo Trường 
Sa nói chung và đảo Thuyền Chài nói riêng đa 
phần được thực hiện vào mùa khô (tháng 4–5). 
Nghiên c u của chúng tôi được thực hiện vào 
mùa  ưa (tháng 10), vì vậy k t quả của nghiên 
c u sẽ góp phần b  sung thêm những thông tin 
về rong biển để có  ơ sở khoa học trong việc 
khai thác, sử d ng hợp lý và hiệu quả nguồn tài 
nguyên rong biển tại khu vực này. 
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PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Khu vực nghiên cứu 

Trên  ơ sở k t quả  ơ bộ khảo sát đ n  giá 
nhanh các khu vực mặt nước tại đảo Thuyền 
Chài, chúng tôi ti n hành lựa chọn 5 trạm đại 

diện để đ n  giá hiện trạng rong biển (Hình 1). 
Khảo sát hiện trạng và thu mẫu rong biển được 
thực hiện trong tháng 10/2020, toạ độ các trạm 
khảo sát được thể hiện tại bảng 1. 

 

 

Hình 1. Vị trí trạm khảo sát rong biển đảo Thuyền Chài 
 

Bảng 1. Toạ độ các trạm khảo sát rong biển tại đảo Thuyền Chài 

Tên trạm Kinh độ Vĩ độ Hệ sinh thái 

Trạm 1 113
0
20’57’’E 08

0
15’52 2’’N Thảm cỏ biển 

Trạm 2 113
0
21’51 8’’E 08

0
16’54 4’’N Thảm cở biển 

Trạm 3 113
0
21’45 5’’E 08

0
16’07’’N Thảm cỏ biển 

Trạm 4 113
0
21’45’’E 08

0
09’07’’N Rạn san hô 

Trạm 5 113
0
20’35’’E 08

0
05’76’’N Rạn san hô 
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Phƣơng pháp điều tra, thu mẫu thực địa 
P ương pháp điều tra nghiên c u rong biển 

vùng triều chủ y u dựa vào Quy phạm điều tra 
t ng hợp biển phần rong biển do Uỷ ban Khoa 
học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành [5]. Đối 
với những nơi    độ sâu dưới 2 m chúng tôi 
snockerling để thu mẫu. Ở độ sâu trên 2 m, 
chúng tôi thu thập mẫu rong biển với sự hỗ trợ 
của thi t bị lặn SCUBA.. Khi thu, đòi hỏi rong 
phải còn nguyên vẹn và có đĩa bám của các cây 
đực, cái và cây giao tử (n u có). Mẫu vật được 
rửa sạch tại hiện  rường bằng nước biển. Mỗi 
loài rong được  ư  trữ 9 tiêu bản trong đ  có 3 
tiêu bản được ngâm trong dung dịch formol 
5%, 3 tiêu bản ép khô trên giấy roki,  ư  ở 
nhiệt độ phòng và 3 tiêu bản được làm khô 
hoàn toàn bằng silica gel, sau đ  đựng trong 
ống eppendorf  2ml và  ư  ở nhiệt độ -10

0
C. 

Các tiêu bản này là mẫu vật  ư  trữ và nghiên 
c u phân loại trong phòng thí nghiệm. 

Phƣơng pháp nghiên cứu trong phòng thí 
nghiệm 

Mẫu vật được phân tích trong phòng thí 
nghiệm của phòng Thực vật biển, viện Hải 
dương học. Việc định loại chủ y u dựa vào các 
tiêu chuẩn về hình thái ngoài và cấu tạo bên 
trong. Để nghiên c u cấu trúc trong chúng tôi 
 ăn c  vào các tiêu bản lát cắt dưới kính hiển vi 
quang học Olympus CH30 với độ phóng đại 40 
lần. Sử d ng các khoá phân loại theo các tài 
liệu [6- 9], để định loại rong biển. Để nghiên 
c u sự phân bố địa lý của rong biển, chúng tôi 
sử d ng chỉ số  ương đồng Sorresson (S) của 
Magurran [10] để xác định m c độ giống nhau 
về thành phần loài giữa các trạm khảo sát. Phần 
mềm Primer 6 được sử d ng để tính toán các 
chỉ số  ương đồng và vẽ biểu đồ  ương quan. 

 
2C

S
A B




 

Trong đó: A là số loài tại điểm A; B là số loài 
tại điểm B; C là số loài chung giữa hai điểm A 
và B. 

Nghiên c u phân bố thẳng đ ng (phân bố 
sâu) dựa vào nguyên  tắc phân chia vùng triều 
của Phạm Hoàng Hộ [11]. Theo cách phân chia 
của các tác giả nói trên, phần ven biển bao gồm 
các vùng  khác  nhau (trên triều, vùng triều và 
dưới  triều). Mực thủy triều dựa vào  lịch thuỷ 
triều tại Trường Sa nă  2020 [12]. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Thành phần loài rong biển 

Qua phân tích thành phần loài các mẫu 
rong biển thu được trong đợt khảo sát, chúng 
tôi đã xác định được 82 loài rong biển thuộc 4 
ngành là tảo Lam (Cyanobacteria) có 5 loài, 
chi m 6% t ng số loài; rong Đỏ (Rhodophyta): 
42 loài, 51%; rong Nâu (Ochrophyta): 21 loài, 
26%; rong L c (Chlorophyta): 14 loài, 17% 
(Ph  l c). Thành phần loài ghi nhận tại đảo 
Thuyền Chài cao  ơn các đảo Nam Y t, Sơn 
Ca, Song Tử Tây, Sinh Tồn [13] và Trường Sa 
Lớn [14] (Bảng 2). 

Trong số 82 loài rong biển ghi nhận được, 
có một số loài rong kinh t  có giá trị cao n ư 
rong Câu cong (Gracilaria arcuata), rong Câu 
chân vịt (Hydropuntia eucheumatoides), rong 
Câu rễ tre (Gelidiella acerosa), các loài rong 
Mơ (Sargassum) và rong Cùi bắp (Turbinaria). 
Bên cạnh đ  là một số loài có giá trị dược liệu 
và hoạt tính sinh học n ư Liagora, Laurencia, 
Caulerpa, Halimeda,… 

 

Bảng 2. Số loài rong biển ghi nhận tại một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa 

Đảo 
Số  ượng 

Tài liệu tham khảo 
Ngành Họ Loài 

Nam Y t 4 29 77 [4] 

Sơn Ca 4 20 52 [4] 

Song Tử Tây 4 18 34 [4] 

Sinh Tồn 4 24 66 [4] 

Trường Sa Lớn 4 33 81 [6] 

Thuyền Chài 4 26 82 Nghiên c u này 
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Phân bố 
Phân bố rộng 

Qua bảng 4, ta thấy số loài rong biển ghi 
nhận được tại các điểm khảo sát dao động từ 34 
đ n 65 loài. Có 17 loài được tìm thấy ở tất cả 
các trạm khảo sát, 36 loài chỉ ghi nhận ở khu 
vực phía bắc (trạm 1, 2    3) và 9 loài chỉ tìm 
thấy tại khu vực trung tâm và phía nam đảo 
(trạm 4    5). Số  ượng loài ghi nhận tại trạm 1 
là nhiều nhất (65 loài), ti p đ n là trạm 3 (61 
loài) và trạm 2 (60 loài). Nguyên nhân là nơi 
đây có thảm cỏ biển phát triển trên nền rạn san 
hô ch t tạo điều kiện thuận lợi để các loài rong 

biển sống bám đ y và sống ph  sinh phát triển. 
Trong khi đ   trạm 4 và 5 là nơi có rạn san hô 
phát triển rất tốt chính vì th  lại là khu vực 
không thuận lợi cho rong phát triển. 

Hệ số  ương đồng Sorrenson tại các điểm 
nghiên c u dao động từ 0,44 (giữa trạm 3 và 4) 
đ n 0,89 (giữa trạm 1và 3), trung bình là 0,58 
(Bảng 3). Giá trị trung bình hệ số  ương đồng 
của rong biển trong phạm vi nghiên c u là 
0,64. Đây là giá trị  ương đối cao bởi phạm vi 
nghiên c u chỉ gói gọn trong khu vực đảo 
Thuyền Chài nên không có sự khác biệt về khu 
hệ và khoảng cách địa lý. 

 
Bảng 3. Hệ số  ương đồng của rong biển tại các trạm khảo sát 

Trạm khảo sát Trạm 1 Trạm 2 Trạm 3 Trạm 4 Trạm 5 

Trạm 1      

Trạm 2 0,88     

Trạm 3 0,89 0,84    

Trạm 4 0,48 0,51 0,44   

Trạm 5 0,55 0,54 0,56 0,74  

 
K t quả phân tích m c độ  ương đồng 

thành phần loài rong biển tại đảo Thuyền Chài 
bằng phần mềm Primer cho thấy có sự hình 
thành 2 nhóm sinh  ư khác nhau (Hình 2). Đảo 
Thuyền Chài là một quần thể san hô thuộc hình 
thái rạn vòng atoll, khu vực phía Bắc của đảo    
vùng nước nông (độ sâu dưới 5m) nơi cỏ biển 
phân bố với 3 loài là cỏ Kiệu tròn (Cymodocea 
rotundata), cỏ Vích (Thalassia hemprichii) và 
cỏ Đốt tre (Thalassodendron ciliatum) là loài 

đặc hữu của khu hệ cỏ biển quần đảo Trường 
Sa (trạ  1, 2    3). Tại các trạm 4 và 5, rạn san 
hô phát triển khá tốt ở vùng dưới triều đ n độ 
sâu trên 15m. Đặ  điể  phân  ố  ủa nền đ y 
 ạ  ra hai sinh  ư đặ   rưng    rạn san hô    
  ả   ỏ  iển  điều này thể hiện ảnh  ưởng của 
sinh  ư đ n thành phần loài rong biển. K t quả 
này  ũng  ương đồng với các nghiên c u của 
Đ   Đ c Ti n [15, 16] và Nguyễn Trung Hi u 
[17]. 

 

 

Hình 2. M c độ  ương đồng về thành phần loài rong biển  
tại các trạm khảo sát ở đảo Thuyền Chài 
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Phân bố thẳng đứng 
K t quả tại bảng ph  l c cho thấy, trong 

t ng số 82 loài rong biển thì vùng triều có 61 
loài và vùng dưới triều có 50 loài được ghi 
nhận. Trong đ   có 28 loài chỉ ghi nhận ở vùng 
triều, 14 loài chỉ có ở vùng dưới triều và 31 loài 
ghi nhận có ở cả hai khu vực. 

Đối với các trạm ở khu vực phía bắc (trạm 
1, 2, 3), đa số các loài được ghi nhận tập trung 

ở khu vực vùng triều (59 loài) nơi có cỏ biển 
sinh sống. Tại các trạm 4, 5 có sự phân bố đồng 
đều  ơn về thành phần loài ở vùng triều (27 
loài) và dưới triều (31 loài) (ph  l c). Theo ghi 
nhận của chúng tôi, vùng triều cao gần n ư chỉ 
có các loài tảo Lam phát triển. Các loài n ư 
Caulerpa, Padina, Dictyota là những lài có đai 
phân bố rộng, khi chúng được tìm thấy phân bố 
từ vùng triều giữa đ n xuống vùng dưới triều.

 
Bảng 4. Một số loài rong phân bố ph  bi n theo đới triều 

  Loài ph  bi n Độ sâu 

 Triều cao 

Các loài tảo Lam: Brachytrichia quoyi, Oscillatoria 

miniata, Phormidium corium 

Mực trung bình triều dâng xích đạo 

1,2 m 

Vùng triều Triều giữa 
Caulerpa, Gelidiella, Gelidium, Padina, Dictyota 

Mực trung bình triều rút xích đạo 
0,5 m 

 Triều thấp 
Gracilaria, Caulerpa, Padina, Liagora, Dictyota 

Mực trung bình triều rút nhiệt đới 
0 m 

Vùng dưới triều  
Sargassum, Turbinaria, Caulerpa, Halymenia, Dictyota, 

Padina, Lobophora 
-20 m 

 
KẾT LUẬN 

K t quả khảo sát tại 5 trạm đại diện trên 
đảo Thuyền Chài, chúng tôi đã ghi nhận được 
82 loài rong biển. Thành phần loài rong biển 
ghi nhận được ở đảo Thuyền Chài cao  ơn đảo 
Song Tử Tây, Nam Y t, Sơn Ca, Sinh Tồn, 
Trường Sa Lớn. 

Đặ  điể   ề điề   iện  ự nhiên  ủa đả  
T  yền    i đã   n     n  nên hai  iể   ấ  
 r     ần  ã Rong  iển ở đây     iể  phân  ố 
sinh  ư   ả   ỏ  iển    sinh  ư rạn san hô         

Lời cảm ơn: Tập thể tác giả  gửi  ời cảm ơn 
Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (đề   i KCB-
TS-01), Đ  n 6 Hải quân đã hỗ trợ, giúp đỡ 
chúng tôi trong quá trình công tác để có thể 
hoàn thiện nghiên c u này. 
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Phụ lục. Thành phần loài và phân bố của rong biển tại đảo Thuyền Chài 

STT Thành phần loài 
Trạm khảo sát Khu vực phân bố 

Trạm 1 Trạm 2 Trạm 3 Trạm 4 Trạm 5 Vùng triều Vùng dưới triều 

 Ngành Tảo Lam (Cyanobacteria)        

 Họ Symphyonemataceae        

1 Brachytrichia quoyi Born. & Flah. x x x  x x  

 Họ Oscillatoriaceae        

2 Oscillatoria miniata Zan. x x x   x  

3 Phormidium corium Gom. et Gom. x x x   x  

4 Lyngbya majuscula (Dillw.) Harv. x x x   x  

 Họ Microcoleaceae        

5 Symploca hydnoides Kutz. ex Gom. x x x   x  

 Ngành rong Đỏ (Rhodophyta)        

  ọ Rhodomelaceae        

6 Acanthophora spicifera (Vahl) Borg. x x x x x x x 

7 Amansia glomerata Ag. x x x  x x  

8 Bostrychia binderi Harv.     x  x 

9 Laurencia similis N. & Sait. x x x   x x 

10 L. brachyclados Pilg. x x x   x x 

11 L. tropica Yam. x x x   x x 

12 Leveillea jungermanioides (Harv. et Mart.) Harv. x x  x x x x 

13 Tolypiocladia glomerulata (Ag.) Schm. x  x   x  

14 Palisada papillosa (Ag.) N. x x x  x x x 

  ọ Galaxauraceae        

15 Actinotrichia fragilis (Forsskål) Børg. x x x x x x x 

16 Galaxaura arborea Kjellm. x   x x  x 

17 G. fastigiata Decne.  x     x 

18 G. fasciculata Kjell. x  x   x x 

19 G. rugosa (Ell. & Sond.) Lamx.    x  x x 
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20 G. obtusata (Ell. & Soland.) Lamx.    x x x x 

21 G. filamentosa Chou.    x x  x 

22 Tricleocarpa cylindrica Huism. & Bor. x x x x x x x 

  ọ Corallinaceae        

23 Amphiroa foliacea Lam. x x x x x x x 

24 A.  fragilissima (Linn.) Lam. x x x  x x x 

25 A. zonata Yendo    x   x 

26 A. dilatata Lamx.    x   x 

27 Jania adhaerens Lamx. x x x x x x x 

28 J.  rubens (L.) Lamx. x      x 

29 J. longiathrata Dawson x x  x  x x 

  ọ Ceramiaceae        

30 Centroceras clavulatum (Ag.) Mont. x x x   x  

31 Ceramium flacidum (Harv.) Araiss. x x x   x  

32 C. mazatlannense Dawson x x x     

  ọ Lomentariaceae        

33 Ceratodictyon spongiosum Zan. x x x x  x  

  ọ Gelidiaceae        

34 Gelidium pulchellum (Turn.) Kütz. x x x   x  

35 Gelidium pusillum (Stackh.) Jol. x x x   x  

  ọ Gracilariaceae        

36 Gracilaria arcuaata Zanard.     x  x 

37 G. salicornia (Ag.) Daws. x x x     

38 Hydropuntia edulis Gurg. & Freder. x x x x x x x 

39 H. eucheumatoides (Harv.) G. & Fr.   x   x  

40 Gracilariopsis heteroclada Zh. & X. x x    x  

  ọ Cystocloniaceae        

41 Hypnea pannosa Ag. x x x x x x x 

42 H. valentiae (Turn.) Mont. x x x   x  

  ọ Liagoraceae        
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43 Liagora ceranoides Lam.    x x  x 

44 Neoizziella divaricata L., Y. & H..  x     x 

  ọ Peyssonneliaceae        

45 Peyssonnelia conchicola Pic. & Gr. x x x x x x x 

  ọ Gelidiellaceae        

46 Gelidiella acerosa Feldm. & Ham. x x x x x x x 

  ọ Halymeniaceae        

47 Halymenia dilatata Zan. x  x    x 

 Ngành rong Nâu (Ochrophyta)        

  ọ Scytosiphonaceae        

48 Chnoospora implexa Ag. x x x   x  

49 Colpomenia sinuosa D. & S. in Cast. x x x   x  

50 Hydrocanthus clathratus (Ag.) How. x x     x 

  ọ Dictyotaceae        

51 Dictyota beccariana Zan. x x  x  x  

52 D. dichotoma (Huds.) Lam. x x x x  x x 

53 D.friabilis Setch. x x x x x x x 

54 D. linearis (Ag.) Grev. x  x   x  

55 Padina australis Hauck x x x x x x x 

56 P. japonica Yam. x x x   x  

57 P. boryana Thivy x  x   x  

58 P. minor Y.  x x   x  

59 Lobophora variegata (Lam.) Wom. ex Ol. x x x x x x x 

  ọ Ectocarpaceae        

60 Ectocarpus siliculosus (Dill.) Lyngb. x  x   x  

61 Feldmannia irregularis (K.) Ham. x x    x  

  ọ Sargassaceae        

62 Sargassum mcclurei Setch.  x   x  x 

63 S. polycystum Ag. x x x x x x x 

64 S. swartzii (Turn.) Ag.   x    x 
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65 S. turbinarioides Grun.    x x  x 

66 Hormophysa cuneiformis (Gmel.) Silv. x  x   x  

67 Turbinaria conoides (J. Ag.) Kuetz. x x x    x 

68 T. ornata (Turner) Ag. x x x    x 

 Ngành rong L   (Chlorophyta)        

 Họ Anayomenaceae        

69 Anadyomene wrightii Harv. ex Gr. x x x x x x  

  ọ Caulerpaceae        

70 Caulerpa chemnitzia (Esp.) Lam. x x x x x x x 

71 C. racemosa (Forssk.) Ag. x x x x x x x 

72 C. serrulata (Forssk.) Ag. x x x x x  x 

73 C. sertularioides (Ag.) Coll. x x x   x  

74 C. taxifolia (Vahl) Ag. x x x  x x x 

  ọ Halimedaceae        

75 Halimeda discoidea Dec. x x x x x x x 

76 H. opuntia (Linn.) Lam. x x x x x x x 

  ọ Dasycladaceae        

77 Neomeris annulata Dick. x x x   x  

  ọ Udoteaceae        

78 Udotea flabellum (Ell. & Sol.) How.   x x x  x 

  ọ Ulvaceae        

79 Ulva conglobata Kjellm.    x  x  

80 Ulva prolifera (Mull.) Ag. x x x   x  

  ọ Valoniaceae        

81 Dictyosphaeria cavernosa (For.) B. x x x  x x x 

82 Dictyosphaeria verluysii Boss. x x x  x x x 

T ng 82 loài 65 60 61 34 36 61 50 

 


