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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN
1.1. Tên và mã số học phần: QUAN TRẮC SINH HỌC MÔI TRƯỜNG THỦY
SẢN (AQ615)
1.2. Cấu trúc học phần: 2TC (LT: 1; TH: 1), 30 tiết (LT: 20; TH: 20)
1.3. Học phần tiên quyết: Không
1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Thủy sinh học ứng dụng
1.5. Thông tin giảng viên:
PGS.TS. VŨ NGỌC ÚT
Email: vnut@ctu.edu.vn
Cán bộ tham gia giảng dạy:
PGS.TS. TRƯƠNG QUỐC PHÚ
Email: tqphu@ctu.edu.vn
MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần sẽ cung cấp cho học viên kiến thức về chỉ thị sinh học, quan trắc
sinh học, các nhóm sinh vật chỉ thị, các chỉ số và phương pháp sử dụng trong quan
trắc sinh học để đánh giá chất lượng nước ở các hệ sinh thái thủy vực. Chi tiết về
các nhóm sinh vật chỉ thị, phương pháp thu mẫu, quan trắc cũng sẽ được đề cập
trong học phần.
2.

3.

MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Sau khi học xong học phần, học viên có khả năng:

- Nắm vũng kiến thức về quan trắc sinh học, thành phần loài và đặc điểm các nhóm
sinh vật chỉ thị môi trường nước
- Nắm vững các chỉ số sinh học và phương pháp sử dụng trong quan trắc và đánh
giá chất lượng nước
- Phân tích, đánh giá tính đa dạng sinh vật và chất lượng nước trong thủy vực
- Đề xuất các giải pháp quản lý, bảo vệ, phục hồi các vùng nước có nguy cơ bị ô
nhiễm
4.

NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chương

Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ QUAN TRẮC SINH HỌC
Chương này sẽ cung cấp kiến thức bao gồm các khái niệm về quan
trắc sinh học, sinh vật chỉ thị hay chỉ thị sinh học; lịch sử nghiên
cứu và phát triển quan trắc sinh học; các phương pháp sử dụng
trong quan trắc sinh học để đánh giá chất lượng môi trường
1.1. Các khái niệm về sinh vật chỉ thị hay chỉ thị sinh học
1.2. Lịch sử nghiên cứu và phát triển quan trắc sinh học
1.3. Vai trò và ý nghĩa của quan trắc sinh học trong đánh giá ô
nhiễm
1.4. Ứng dụng quan trắc sinh học trên thế giới và Việt Nam
1.5. Phương pháp thu mẫu trong quan trăc sinh học
Để hiểu tốt chương này, học viên nên tham khảo các tài liệu Error!
Reference source not found.,[2]

Tiết
(LT/BT/TH)
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Chương 2: SINH VẬT CHỈ THỊ SỬ DỤNG TRONG QUAN
TRẮC SINH HỌC
Chương này sẽ cung cấp những kiến thức về các nhóm thủy sinh vật
sử dụng trong quan trắc sinh học, các ưu, nhược điểm khi sử dụng
các nhóm sinh vật khác nhau trong quan trắc sinh học
2.1. Thực vật phù du
2.2. Động vật phù du
2.3. Động vật không xương sống cỡ lớn
2.4. Peryphyton
2.5. Cá
2.6. Các ưu, nhược điểm trong sử dụng các nhóm thủy sinh vật
Để hiểu tốt chương này, học viên nên tham khảo các tài liệu [2],
Error! Reference source not found., Error! Reference source not
found..
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Chương 3: CÁC CHỈ SỐ QUAN TRẮC SINH HỌC
Chương này sẽ cung cấp những kiến thức về các phương pháp và
chỉ số sử dụng trong quan trắc sinh học bao gồm các chỉ số đa
dạng, chỉ số ô nhiễm, chỉ số ưu thế…
3.1. Tình hình phát triển và ứng dụng các chỉ số sinh học trong quan
trắc sinh hoc
3.1.1. Trên thế giới
3.1.2. Việt Nam
3.2. Các chỉ số quan trắc sinh học
3.2.1. Chỉ số ban đầu xác định ô nhiễm nước
3.2.2. Chỉ số thiếu hụt loài
3.2.3. Chỉ số ô nhiễm
3.2.4. Chỉ số đa dạng
3.2.5. Chỉ số sinh học
3.2.6. Chỉ số dinh dưỡng
3.2.7. Một số chỉ số khác
Để hiểu tốt chương này, học viên nên tham khảo các tài liệu Error!
Reference source not found., Error! Reference source not found.,.
Chương 4: PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC SỬ DỤNG ĐỘNG
VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG CỠ LỚN
Chương này sẽ cung cấp quy trình đánh giá nhanh chất lượng nước
trong quan trắc sinh học dựa vào nhóm động vật không xương sống
cỡ lớn
4.1. Các thành tố trong phương pháp đánh giá nhanh
4.2. Phương pháp đánh giá nhanh
4.3. Quy trình đánh giá nhanh đang sử dụng
4.4. Xác định mức độ chính xác của các phương pháp đánh giá
nhanh
4.5. Các đặc điểm của một quy trình đánh giá nhanh chính xác
Để hiểu tốt chương này, học viên nên tham khảo các tài liệu Error!
Reference source not found., Error! Reference source not found.
Chương 5: PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC SINH HỌC VÀ
ỨNG DỤNG Ở VÙNG HẠ LƯU SÔNG MEKONG
Chương này sẽ cung cấp kiến thức về phương pháp quan trắc sinh
học các thủy vực hạ lưu sông Mekong phục vụ cho việc đánh giá
chất lượng nước và sức khỏe sinh thái của vùng hạ lưu này
5.1. Các phương pháp thu mẫu
5.2. Các chỉ số sử dụng
5.3. Kết quả quan trắc
Để hiểu tốt chương này, học viên nên tham khảo các tài liệu Error!
Reference source not found.
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5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ
5.1. Phương pháp giảng dạy:
Giảng trực tiếp trên lớp kết hợp với báo cáo chuyên đề, học viện được giao
thực hiện các chuyên đề theo các chủ đề khác nhau và báo cáo trước lớp khi
kết thúc phần lý thuyết.
5.2. Phương pháp đánh giá:
Thi giữa kỳ: 20%
Thuyết trình chuyên đề: 30%,

Thi cuối kỳ: 50%.
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