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MÔ TẢ HỌC PHẦN

Cung cấp cho người học kiến thức về chỉ thị sinh học và sinh vật chỉ thị, các
phương pháp quan trắc, đánh giá nhanh chất lượng nước qua việc sử dụng các nhóm
sinh vật sống trong nước bao gồm tảo, động vật không xương sống cỡ lớn, cá…;
các chỉ số sinh học (bio-index) sử dụng để đánh giá chất lượng nước, các ưu nhược
điểm của phương pháp quan trắc sinh học trong đánh giá chất lượng nước.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Khi học xong, người học có khả năng:
- Về Lý thuyết:
o Nắm vững được các kiến thức về chỉ thị sinh học và sinh vật chỉ thị;
o Nắm vững kiến thức về đặc điểm sinh học, sinh thái các nhóm sinh
vật chỉ thị (tảo và động vật không xương sống cỡ lớn);
o Nắm vững các phương pháp đánh giá nhanh trong quan trắc sinh học
sử dụng các nhóm sinh vật chỉ thị
- Về kỹ năng
o Nắm được các phương pháp thu và phân tích mẫu các nhóm sinh vật
sử dụng trong quan trắc sinh học;
o Phân biệt và định danh được các nhóm sinh vật sử dụng trong quan
trắc sinh học;
o Áp dụng thành thạo các chỉ số sinh học và phương pháp để đánh giá
chất lượng nước;
o Áp dụng thành thạo các phương pháp quan trắc sinh học để đánh giá
chất lượng nước;
o Có khả năng thuyết trình và nghiên cứu độc lập về đa dạng và bảo tồn
biển.
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4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NỘI DUNG HỌC PHẦN
Chương
Chương 1.

Các khái niệm, lịch sử phát triển và tầm quan trọng
của phương pháp quan trắc sinh học

Tiết
(LT/BT/TH)
3/0/0

Chương này giới thiệu cho NCS về các khái niệm, lịch sử phát triển
phương pháp quan trắc sinh học và tầm quan trọng của phương pháp
quan trắc sinh học trng đánh giá chất lượng nước.
1.1. Các khái niệm
1.2. Lịch sử nghiên cứu và phát triển
1.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phương pháp quan trắc sinh học
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: [1, 2]
Chương 2.

Các phương pháp nghiên cứu chỉ thị sinh học môi
trường nước

3/2/0

Chương này cung cấp thông tin về các phương pháp nghiên cứu chỉ thị
sinh học được sử dụng trong đánh giá chất lượng nước trong các hệ
sinh thái.
2.1. Phương pháp giám sát sinh học
2.2. Phương pháp thu mẫu thủy sinh vật
2.3. 3. Phương pháp quan trắc sinh học
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2], [3, [4]
Chương 3.

Sử dụng các nhóm sinh vật trong quan trắc sinh học

Chương này trình bày các nhóm sinh vật thường được sử dụng trong
quan trắc sinh học để đánh giá chất lượng nước.

3/2/0

3.1. Động vật không xương sống kích thước lớn
3.2. Cá
3.3. Tảo bám
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2], [3], [4]
Chương 4.

Chỉ thị sinh học môi trường nước

Chương này cung cấp thông tin về các chỉ số sinh học được sử dụng
trong quan trắc sinh học môi trường nước.

3/2/0

4.1. Hệ thống chỉ thị sinh học và các chỉ số đa dạng
4.2. Sinh vật chỉ thị sự phú dưỡng
4.3. Quan trắc sinh học bằng sinh vật chỉ thị ở Việt Nam
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2], [3], [4]
Chương 5.

Phương pháp đánh giá nhanh trong quan trắc sinh
học

3/2/0
2

Tiết
(LT/BT/TH)

Chương
Chương này giới thiệu các thành tố trong quan trắc sinh học, môi
trường sống và các yếu tố vật lý..
5.1. Các thành tố trong quan trắc sinh học
5.2. Môi trường sống và các yếu tố vật lý
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4], [5], [6]

5.

Phần Thực hành
1. Bài 1: Thu mẫu ngoài hiện trường
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2. Định danh các nhóm thực vật và động vật phù du
3. Định danh các nhóm động vật không xương sống cỡ lớn

4
4

4. Tính toán các chỉ số sinh học để đanh giá chất lượng nước
5. Đánh giá chất lượng nước dựa vào kết quả và báo cáo

4
4

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (20
tiết) và thực hành bao gồm thu mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong
phòng thí nghiệm (20 tiết).
5.2. Phương pháp đánh giá:
Kiểm tra giữa kỳ: 20% và thi cuối kỳ: 50% và bài tập (thuyết trình): 30%.
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