
UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Tiền Giang,  ngày    tháng    năm 2015 

 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Ngành: NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Trình độ: Đại học. 
 

1. Tên học phần: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN                                Mã học phần: 77512 
2. Loại học phần: Lý thuyết 
3. Số tín chỉ: 02, phân bổ cụ thể tiết (giờ) theo hình thức học tập:  
Lý thuyết: 30 tiết. 

4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình:  
Học phần học trước: Hóa học. 

5. Mục tiêu chung 
- Về kiến thức:  

+ Nêu được các yếu tố thủy lý, thủy hóa, thủy sinh và sự biến động của chúng trong nuôi trồng thủy sản;  
+ Trình bày được phương pháp quản lý chất lượng nước phù hợp với sự phát triển của đối tượng nuôi; 
+ Phân tích được sự tương tác giữa các yếu tố thủy lý, thủy hóa, thủy sinh trong thủy vực;  
+ Giải thích được mối quan hệ giữa các yếu tố này lên đời sống thủy sinh vật. 

- Về kỹ năng: 
+ Đánh giá chất lượng và xác định những nguồn nước phù hợp cho nuôi trồng thủy sản;  

 + Đề xuất giải pháp thích hợp để quản lý, điều chỉnh các yếu tố thủy lý, thủy hóa, thủy sinh trong quá trình nuôi thủy sản và 
đảm bảo duy trì bền vững môi trường xung quanh hệ thống nuôi. 

- Về thái độ:  
+ Nhận thức tầm quan trọng của quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản; 



+ Có ý thức bảo vệ môi trường nước.  
6. Nội dung học phần 
6.1. Mô tả vắn tắt 
Học phần đề cập đến các nội dung sau: 
- Đặc trưng của các nguồn nước; 
- Sự tích lũy vật chất ở đáy ao và các quá trình chuyển hóa vật chất; 
- Tiêu chuẩn chất lượng nước cho nuôi trồng thủy sản; 
- Kỹ thuật giám sát duy trì và xử lý chất lượng nước thích hợp cho nuôi trồng thủy sản. 
6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Chương Nội dung chi tiết Số tiết 
(giờ) Mục tiêu cụ thể Hình thức 

dạy-học Nhiệm vụ sinh viên 

I. Giới thiệu về 
học phần 
 

I.1 Định nghĩa và tầm quan 
trọng của học phần 

2 - Nêu được vai trò và ý nghĩa của 
học phần; 
- Chỉ ra được mối quan hệ giữa học 
phần này và các học phần khác. 

Thuyết giảng 
 

- Đọc nội dung “Giới 
thiệu học phần” ở tài 
liệu số [1]. 
 

I.2 Nội dung, đối tượng và 
phương pháp nghiên cứu của 
học phần 

Kể được tên các phương pháp 
được sử dụng trong nghiên cứu 
học phần này. 

II.  Tính chất 
vật lý của nước  

II.1 Tính chất vật lý của nước 
thuận lợi cho sự phát triển của 
thủy sinh vật 

3 Chứng minh được các tính chất 
vật lý như nhiệt dung riêng, khối 
lượng riêng, sức căng bề mặt… 
thuận lợi cho sự phát triển của 
động vật thủy sinh.  

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Thảo luận. 

 

- Đọc nội dung 
“Tính chất vật lý của 
nước” ở tài liệu số 
[1]; 
- Xem ảnh; 
- Tham gia thảo 
luận; 
- Đọc tài liệu số [2] 
để tìm thông tin cho 

II.2 Ánh sáng - Nêu được nguồn gốc và biến 
động  ánh sáng trong thủy vực; 
- Phân tích được tác động của 
ánh sáng đối với động - thực vật 
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thủy sinh; 
- Đề xuất được biện pháp quản lý 
ánh sáng trong ao nuôi. 

bài thảo luận;  
- Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương II. 

II.3 Nhiệt độ và sự phân tầng 
nhiệt độ 
 

- Nêu được nguồn gốc và biến 
động  nhiệt độ trong thủy vực; 
- Phân tích được tác động của 
nhiệt độ đối với động - thực vật 
thủy sinh; 
- Đề xuất được biện pháp quản lý 
nhiệt độ và hạn chế sự phân tầng 
trong trong ao nuôi. 

II.4 Độ trong và độ đục 
 

- Nêu được các tác nhân gây độ đục; 
- Phân tích được mối quan hệ của 
ánh sáng và độ trong trong thủy 
vực; 
- Đề xuất được biện pháp quản lý 
độ trong trong ao nuôi thủy sản. 

II.5 Màu sắc - Nêu được các tác nhân làm cho 
nước trong thủy vực có màu; 
- Liệt kê một số màu nước thường 
gặp; 
- Phân tích được tác động của 
màu sắc đối với động - thực 
vật thủy sinh; 
- Đề xuất được biện pháp quản lý 
màu sắc trong ao nuôi. 

II.6 Mùi - Nêu ra được các tác nhân làm 
cho nước trong thủy vực có mùi; 
- Liệt kê một số mùi nước thường 
gặp; 
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- Phân tích được tác động của 
mùi nước đối với động vật thủy 
sinh, ảnh hưởng của mùi đến chất 
lượng của sản phẩm thủy sản; 
- Đề xuất được biện pháp quản lý 
mùi nước trong ao nuôi. 

II.7 Vị  
 

- Nêu được các tác nhân làm cho 
nước trong thủy vực có vị; 
- Liệt kê một số vị của nước 
thường gặp; 
- Phân tích được tác động của vị 
nước đối với động vật thủy sinh, 
ảnh hưởng của vị đến chất lượng 
của sản phẩm thủy sản; 
- Đề xuất được biện pháp quản lý 
vị nước trong ao nuôi. 

III.  Tính chất 
hóa học của 
nước 

III.1 Nước bề mặt và nước 
ngầm 

9 - Trình bày được nguồn gốc hình 
thành nước bề mặt và nước ngầm; 
- So sánh được chất lượng nước 
ngầm và nước bề mặt. 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Thảo luận. 
 

- Đọc nội dung 
“Tính chất hóa học 
của nước” ở tài liệu 
số [1], [3]; 
- Đọc tài liệu số [2] 
để tìm thông tin cho 
bài thảo luận; 
- Xem ảnh; 
- Tham gia thảo 
luận; 
- Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương III. 
 
 

III.2 Độ mặn - Phân loại được thủy vực theo 
độ mặn; 
- Kể được tên các ion có trong 
nước biển; 
- Phân tích được tác động của độ 
mặn đối với động vật thủy sinh; 
- Đề xuất được biện pháp quản lý 
độ mặn nước trong ao nuôi. 

III.3 pH - Trình bày được sự biến động và 
nguyên nhân của sự biến động 
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pH trong ao nuôi; 
- Phân tích được mối quan hệ của 
pH và các yếu tố thực vật thủy 
sinh, ánh sáng; 
- Phân tích được tác động của pH 
đối với động vật thủy sinh; 
- Đề xuất được biện pháp quản lý 
pH nước trong ao nuôi. 

III.4 Độ kiềm - Trình bày được ảnh hưởng của 
độ kiềm đối với thủy sinh vật; 
- Đề xuất được biện pháp quản lý 
độ kiềm nước trong ao nuôi. 

III.5 Bicarbonate và carbonate - Nêu được nguồn gốc của 
bicarbonate và carbonate trong 
nước tự nhiên; 
- Trình bày được động thái của 
bicarbonate và carbonate; 
- Phân tích được vai trò của hệ 
đệm bicarbonate và carbonate 
trong duy trì chất lượng nước của 
ao nuôi.  

III.6 Độ cứng  - Liệt kê được các ion tạo nên độ 
cứng của nước; 
- Phân biệt được độ cứng vĩnh 
cửu và độ cứng tạm thời; 
- Đề xuất được biện pháp quản lý 
độ cứng nước trong ao nuôi. 

III.7 Các khí hòa tan - Trình bày được nguồn gốc và 
động thái của các chất khí O2, 
CO2, H2S, CH4 trong thủy vực; 
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- Phân tích được ảnh hưởng của 
các chất khí trên đối với động vật 
thủy sản; 
- Đề xuất được biện pháp quản lý 
chất khí trên trong ao nuôi. 

III.8 Vật chất hữu cơ - Nêu nguồn gốc hình thành vật 
chất hữu cơ trong ao; 
- Đề xuất biện pháp hạn chế vật 
chất hữu cơ trong ao nuôi. 

III.9 Các muối dinh dưỡng - Trình bày được động thái của 
các muối dinh dưỡng; 
- Phân tích được ảnh hưởng của 
muối dinh dưỡng lên đời sống 
thủy sinh vật; 
- Đề xuất được giải pháp quản lý 
muối dinh dưỡng. 

IV.  Đất đáy ao IV.1 Nguồn gốc bùn đáy ao 4 - Nêu được nguồn gốc hình thành 
bùn đáy trong ao; 
- Đề xuất được biện pháp hạn chế 
bùn đáy trong ao nuôi. 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Thảo luận. 
  
  
  
  
  
  

- Đọc nội dung “Bùn 
đáy ao” ở tài liệu số 
[1], [3]; 
- Đọc tài liệu số [2] 
để tìm thông tin cho 
bài thảo luận; 
- Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương IV; 
- Xem ảnh; 
- Tham gia thảo luận. 
 
  
  

IV.2 Các yếu tố ảnh hưởng tốc 
độ lắng tụ   

Trình bày được các yếu tố ảnh 
hưởng đến tốc độ lắng tụ của bùn 
đáy ao. 

IV.3 Vật chất hữu cơ trong bùn 
đáy ao 

Liệt kê được các thành phần có 
trong bùn đáy ao. 

IV.4 Sự phân hủy của vật chất 
hữu cơ  

- Trình bày được quá trình phân 
hủy và sản phẩm của quá trình 
phân hủy trong điều kiện có và 
không có oxy; 
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- Phân tích được vai trò của vi 
sinh vật trong quá trình phân hủy. 

  
  
  
  
  
  

IV.5 Đất đáy ao - Trình bày được kết cấu đất của 
đáy ao; 
- Phân loại được nền đáy theo 
kích cỡ hạt đất; 
- Phân tích được nguyên nhân 
hình thành đất phèn và đề ra giải 
pháp xử lý đất phèn. 

V.  Vòng tuần 
hoàn vật chất 
trong thủy vực  

V.1 Vòng tuần hoàn chất hữu 
cơ 

2 Vẽ được chu trình tuần hoàn chất 
hữu cơ. 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Thảo luận. 
  
  
  
  
 

- Đọc nội dung 
“Vòng tuần hoàn vật 
chất trong thủy vực” 
ở tài liệu số [1], [3]; 
- Đọc tài liệu số [2] 
để tìm thông tin cho 
bài thảo luận; 
- Xem ảnh; 
- Tham gia thảo 
luận; 
- Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương V. 

V.2 Vòng tuần hoàn nitrogen Vẽ và diễn giải được chu trình 
tuần hoàn nitrogen. 

V.3 Vòng tuần hoàn 
phosphorus 

Vẽ và diễn giải được chu trình 
tuần hoàn phosphorus. 

V.4 Vòng tuần hoàn sulfur Vẽ và diễn giải được chu trình 
tuần hoàn sulfur. 

Kiểm tra giữa 
học phần 

  Từ chương I đến chương V 1    Trắc nghiệm + 
tự luận 

- Làm bài kiểm tra 
giữa HP. 

VI. Quản lý chất 
lượng nước 
trong nuôi trồng 
thủy sản 

VI.1 Bón vôi 9 - Kể được tên và tác dụng các 
loại vôi được dùng trong nuôi 
trồng thủy sản; 
- Trình bày được ảnh hưởng của 
bón vôi đến thành phần hóa học, 
sinh vật trong ao và sinh thái ao; 
- Tính toán được lượng vôi bón 

- Thuyết giảng; 
- Trực quan; 
- Thảo luận. 
  
  
  
  

 - Đọc nội dung 
“Phương pháp quản 
lý chất lượng nước 
trong nuôi trồng thủy 
sản” ở tài liệu số [1], 
[3]; 
- Đọc tài liệu số [2] 
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cho ao nuôi. nội dung “Các nhóm 
hóa chất thường 
dùng trong quản lý 
chất lượng nước ao 
nuôi” để tìm thông 
tin cho bài thảo luận; 
- Xem ảnh; 
- Tham gia thảo 
luận; 
- Trả lời câu hỏi ôn 
tập chương VI. 
 
 
  
  

VI.2 Bón phân - Phân loại được phân bón; 
- Trình bày được ảnh hưởng của 
bón phân đến sinh vật trong ao; 
- Tính toán được lượng phân bón 
cần sử dụng. 

VI.3 Kiểm soát sự phát triển 
thực vật thủy sinh 

- Trình bày được các yếu tố ảnh 
hưởng đến sự phát triển của thực 
vật thủy sinh; 
- Lựa chọn được biện pháp thích hợp 
để kiểm soát thực vật thủy sinh.  

VI.4 Lợi ích của máy quạt 
nước, máy sục khí  

 - Kể được tên các loại quạt nước 
và sục khí thường dung; 
- So sánh được ưu, nhược điểm 
của các loại quạt nước, sục khí. 

VI.5 Các hóa chất thường dùng 
trong quản lý chất lượng nước 

- Viết được công thức hóa học 
của một số hóa chất thường 
dùng; 
- Nêu được vai trò của các hóa chất 
trong quản lý chất lượng nước; 
- Đánh giá được ảnh hưởng của 
hóa chất lên động thực vật trong 
ao nuôi. 

7. Tài liệu học tập: 
- Sách, giáo trình chính:  

[1] Trương Quốc Phú, Giáo trình Chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản, NXB Đại Học Cần Thơ, 2010. 
- Sách, tài liệu tham khảo:  

[2] Lê Văn Cát, Nước nuôi thủy sản - Chất lượng và giải pháp cải thiện chất lượng, Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2006. 
[3] Nguyễn Đình Trung, Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản,  NXB Nông nghiệp Tp. HCM, 2004. 
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8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   
8.1. Đánh giá quá trình: Trọng số: 40% điểm học phần 
- Kiểm tra thường xuyện (hệ số: 1): Kiểm tra ngẫu nhiên không thông báo trước.Hình thức: Kiểm tra (tự luận + trắc nghiệm) ở một số 

buổi học; thời gian: 5 – 10 phút; 
- Nhận thức, thái độ tham gia thảo luận (hệ số: 2): Hình thức: Báo cáo chuyên đề; 
- Kiểm tra giữa học phần (hệ số: 2): Hình thức: Trắc nghiệm + tự luận; Thời gian: 50 phút 
8.2. Thi kết thúc học phần: Trọng số: 60% điểm học phần  
 + Hình thức: Tự luận + trắc nghiệm; 
 + Thời gian: 60 phút; 
9. Điểm đánh giá: 
Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 
Điểm học phần: Tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng, điểm 

trung bình cộng của các bài thực hành, điểm tiểu luận, đồ án,…. 

Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:  

a) Loại đạt:   9,0 – 10 tương ứng với  A+  8,5 – 8,9  tương ứng với  A 

     8,0 –  8,4 tương ứng với  B+ 7,0 – 7,9 tương ứng với B      

     6,5 – 6,9 tương ứng với C+      5,5 – 6,4 tương ứng với C       

     5,0 – 5,4 tương ứng với D+    4,0 – 4,9 tương ứng với D 

   b) Loại không đạt:               Dưới 4,0 tương ứng với  F 

 
10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên: Không. 
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            TL. HIỆU TRƯỞNG 
P. TRƯỞNG KHOA 

 
 
 

Nguyễn Vân Ngọc Phượng 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
 
 
 
 

Võ Minh Quế Châu 

NGƯỜI BIÊN SOẠN 
 

      
      
 Giảng viên 1: Võ Minh Quế Châu 

 Giảng viên 2: Lê Quốc Phong 
 

 
 
 
 Nơi nhận: 

- Phòng QLĐT (file.pdf + bản in); 
- Lưu: VP khoa (file + bản in). 
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