
KHÁI NIỆM QUẦN THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ 

TRONG QUẦN THỂ 

 

I. Khái niệm về quần thể. 

 Các cá thể không thể tồn tại một cách độc lập mà quần tụ với nhau tạo thuận lợi cho việc sinh 

sản, chống kể thù và khai thác tốt nhất nguồn thức ăn từ môi trường. Đó là quần thể. 

 Quần thể là nhóm cá thể của một loài, phân bố của vùng phân bố của loài, có khả 

 năng sinh ra các thế hệ mới hữu thụ. 

II. Các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. 

1. Quan hệ hỗ trợ. 

 Sự tụ hợp hay sống bầy đàn là hiện tượng phổ biến trong sinh giới, nhất là ở các nhiều loài côn 

trùng, chim, cá và thú. Trong nhiều trường hợp, quần tụ chỉ là tạm thời ở những thời gian nhất 

định như các con sống quây quần bên cha mẹ hoặc các cá thể họp đàn để sinh sản, săn mồi hay 

chống kẻ thù. 

 Sống trong đàn, cá thể nhận biết nhau bằng các mùi đặc trưng, màu sắc đàn (các chấm, vạch 

màu trên thân hoặc bằng các vũ điệu (ong). 

 Trong bầy, đàn các cá thể có nhiều đặc điểm sinh lí và tập tính sinh thái có lợi, như giảm lượng 

tiêu hao ôxi, tăng cường dinh dưỡng, có khả năng chống lại những tác động bất lợi cho đời sống. 

Hiện tượng đó là “hiệu suất nhóm”. 

 Sống thành xã hội theo kiểu mẫu hệ (Ong, kiến, mối) với sự phân chia thứ bậc và chức năng rất 

rõ ràng. Sống kiểu xã hội của những loài trên mang tính bản năng, rất nguyên thủy và cứng nhắc. 

Ở người, nhờ bộ não phát triển và dựa trên những kinh nghiệm đúc kết được trong cuộc sống nên 

tổ chức xã hội mềm dẻo và linh hoạt, thích nghi rất cao với mọi tình huống xảy ra trong môi 

trường. 

2. Quan hệ đối kháng. 

 Cạnh tranh cùng loài: khi kích thước quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá 

thể cạnh tranh với nhau, làm tăng mức tử vong, giảm mức sinh sản, do đó kích thước quần thể 



giảm, phù hợp với điều kiện môi trường. Đó là hiện tượng “tự tỉa thưa” thường gặp ở cả thực vật 

và động vật. 

 Kí sinh cùng loài. 

 Ăn thịt đồng loại. 

Những quan hệ đối kháng giữa các cá thể trong quần thể là những trường hợp không phổ biến và 

không dẫn đến sự tiêu diệt loài mà giúp cho loài tồn tại và phát triển một cách hưng thịnh. 

 

CÁC ĐẶC TRƢNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ 

 

I. Sự phân bố của các cá thể trong không gian. 

 Phân bố đều. Dạng này ít gặp trong tự nhiên, chỉ xuất hiện trong điều kiện môi trường đồng 

nhất, các cá thể có tính lãnh thổ cao. 

 

Ví dụ: sự phân bố của chim cánh cụt hay của những con dã tràng cùng nhóm tuổi trên bãi triều. 

 

 Phân bố theo nhóm (hay điểm). Dạng phân bố này rất phổ biến, gặp trong điều kiện môi trường 

không đồng nhất, các cá thể thích sống tụ hợp với nhau. 

 

Ví dụ: các cây cỏ lào, cây chôm chôm mọc tập trung ở ven rừng, nơi cường độ chiếu sáng cao, 

giun đất sống đông đúc ở nơi đất có độ ẩm cao. 

 Phân bố ngẫu nhiên. Dạng này ít gặp, xuất hiện trong điều kiện môi trường đồng nhất, nhưng 

các cá thể không có tính lãnh thổ và cũng không sống tụ họp. 

Ví dụ: phân bố của các cây gỗ trong rừng nhiệt đới. 

 

II. Cấu trúc của quần thể. 

 

1. Cấu trúc giới tính. 

 Trong thiên nhiên, tỉ lệ đực cái của các loài thường là 1 : 1. Ở những loài trinh sản, tỉ lệ con 

đực rất thấp, có khi không có.  Tỉ lệ đực, cái có thể bị thay đổi do ảnh hưởng của môi trường. 

 Ví dụ: khi trứng vich được ấp ở nhiệt độ thấp hơn 15 thì số con đực nở ra nhiều hơn con cái, 

khi ấp ở nhiệt độ cao khoảng 34 thì số con cái nở ra nhiều hơn con đực. 



 

2. Cấu trúc tuổi 

 

Tuổi được tính bằng thời gian. Có 3 khái niệm về tuổi thọ. 

 Tuổi thọ sinh lí là khoảng thời gian tồn tại của cá thể từ lúc sinh cho đến lúc chết vì già. 

 Tuổi thọ sinh thái là khoảng thời gian sống của cá thể cho đến khi chết vì những nguyên nhân 

sinh thái. 

 

 Tuổi quần thể là tuổi thọ trung bình của các cá thể trong quần thể. 

 

Quần thể thường gồm 3 nhóm tuổi sinh thái: nhóm trước sinh sản, nhóm đang sinh sản và nhóm 

sau sinh sản. Khi xếp liên tiếp các nhóm tuổi từ non đến già, ta có tháp tuổi hay tháp dân số. 

Mỗi nhóm tuổi được xem như một đơn vị cấu trúc tuổi của quần thể. Do đó, khi môi trường biến 

động, tỉ lệ các nhóm tuổi biến động theo, phù hợp với điều kiện mới. Nhờ thế, quần thể duy trì 

được trạng thái của mình. 

 

3. Cấu trúc dân số của quần thể ngƣời. 

 

Dân số của nhân loại phát triển theo 3 giai đoạn: 

 

 Ở giai đoạn nguyên thủy, dân số tăng chậm; 

 Ở giai đoạn của nền văn minh nông nghiệp, dân số bắt đầu tăng; 

 Vào thời đại công nghiệp, nhất là hậu công nghiệp, dân số bước vào giai đoạn bùng nổ. 

 

III. Kích thƣớc quần thể. 

 

1. Khái niệm. 

 

 Kích thước quần thể là tổng số cá thể hoặc sản lượng hay năng lượng của quần thể đó, còn mật 

độ quần thể chính là kích thước quần thể được tính trên đơn vị diện tích hay thể tích. 

 Kích thước tối thiểu là số lượng các cá thể ít nhất mà quần thể phải có, đặc trưng cho loài, còn 

kích thước tối đa là số lượng lớn nhất các cá thể mà quần thể có thể đạt được cân bằng với sức 

chịu đựng của môi trường. 



 Mật độ: kích thước quần thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích 

 

2. Những nguyên nhân gây ra sự thay đổi kích thƣớc quần thể. 

 

 Kích thước quần thể được mô tả bằng công thức tổng quát dưới đây: 

Nt = No + B - D + I – E 

 

Trong đó: Nt và No là số lượng cá thể của quần thể ở thời điểm t và to, B : mức sinh sản, D : 

mức tử vong, I : mức nhập cư và E : mức xuất cư. 

Bốn yếu tố trên là những nguyên nhân gây sự biến đổi số lượng của quần thể. 

 

 Mức sinh sản là số cá thể mới do quần thể sinh ra trong một khoảng thời gian nhất định. Số 

lượng này phụ thuộc vào sức sinh sản của mỗi cá thể cái và của tất cả các cá thể cái tham gia 

sinh sản, số lứa đẻ trong đời, cũng như tác động của các yếu tố môi trường. 

 Mức tử vong là số lượng cá thể của quần thể bị chết trong khoảng thời gian nhất định vì già 

hoặc do tác động của các nhân tố môi trường (quá nóng hay quá rét, bị ăn thịch , dịch bệnh.). 

 

 Mức sống sót (Ss) ngược với mức tử vong (là số cá thể của quần thể còn lại): Ss = 1 – D. 

 

Trong đó: 1: kích thước quần thể được xem là một đơn vị. 

D: mức tử vong, D < 1 

 

Mỗi nhóm loài đều có dạng đường cong sống sót khác nhau. Các loài sinh vật đều có xu hướng 

nâng cao mức sống sót của quần thể bằng cách khác nhau. 

 

 Mức nhập cư của quần thể là số cá thể từ các quần thể khác chuyển đến. Khi điều kiện sống 

thuận lợi, sự nhập cư ít gây ảnh hưởng cho quần thể sở tại. 

 

 Mức xuất cư ngược với mức nhập cư, thường trong điều kiện kích thước quần thể vượt khỏi 

mức sống tối ưu, một bộ phận cá thể có thể xuất cư khỏi quần thể.  

Xuất cư có tác dụng giảm bớt sức ép về dân số. 

 

 



3. Sự tăng trƣởng kích thƣớc quần thể. 

 Sự tăng trưởng kích thước quần thể phụ thuộc vào mức sinh sản, mức tử vong, mức nhập cư 

và mức xuất cư, song mức sinh sản và mức tử vong là 2 nhân tố quyết định. 

 Nếu gọi b là tốc độ sinh sản riêng tức thời, d là tốc độ tử vong riêng tức thời và r là hệ số tăng 

trưởng riêng tức thời, ta có r = b – d 

 Tăng trƣởng kích thƣớc quần thể trong điều kiện môi trƣờng lí tƣởng: 

Những loài có kích thước cơ thể nhỏ, tuổi thọ thấp, sức sinh sản cao chịu tác động chủ yếu của 

các nhân tố môi trường vô sinh, có sự tăng số lượng gần với kiểu tăng trưởng theo tiềm năng. 

 Tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện môi trường bị giới hạn: 

Những loài có kích thước cơ thể lớn, tuổi thọ cao mức sinh sản thấp, chịu tác động chủ yếu của 

các điều kiện môi trường hữu sinh, có kiểu tăng trưởng trong điều kiện môi trường có giới hạn. 

 

BIẾN ĐỘNG SỐ LƢỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ 

 

I. Khái niệm: 

Biến động số lượng là sự tăng hay giảm số lượng cá thể trong quần thể. Thông thường khi đạt 

đến kích thước tối đa, cân bằng với sức chứa của môi trường (sinh sản cân bằng với tử vong) thì 

số lượng cá thể của quần thể thường biến động quanh giá trị cân bằng. 

II. Các dạng biến động số lƣợng 

Có 2 dạng biến động số lượng: biến động không theo chu kì và theo chu kì. 

1. Biến động không theo chu kì. 

 Biến động không theo chu kì gây ra do các nhân tố ngẫu nhiên, chẳng hạn, bão, lụt, cháy, ô 

nhiễm. 

 Những nguyên nhân ngẫu nhiên do không kiểm soát được thường nguy hại cho đời sống 

của nhiều loài, nhất là nhiều loài có vùng phân bố hẹp và kích thước quần thể nhỏ. 

2. Biến động chu kì. 

 

Biến động chu kì gây ra do các yếu tố hoạt động có chu kì như chu kì ngày đêm, chu kì 

mùa hay chu kì thủy triều, chu kì năm. 



 Chu kì ngày đêm 

Đây là hiện tượng phổ biến của các loài sinh vật phù du. Kiểu biến động số lượng thuộc 

các loài có kích nhỏ và tuổi thọ ngắn phụ thuộc trực tiếp vào sự luân phiên của pha sáng 

và pha tối trong ngày. 

 Chu kì tuần trăng và hoạt động của thủy triều. 

Rươi sống ở nước lợ ven biển Bắc Bộ đẻ rộ nhất vào các ngày thuộc pha trăng khuyết, 

sau rằm tháng 9 và pha trăng non đầu tháng 10 âm lịch, làm cho kích thước quần thể tăng 

vọt vào các thời điểm đó. Do vậy, cư dân ven biển mới có câu “tháng 9 đôi mươi, tháng 

10 mùng 5”. 

 

 Chu kì mùa 

Trong năm, xuân hè là thời gian thuận lợi nhất cho sinh sản và phát triển của các loài 

động vật và thực vật, nhất là những loài sống ở vùng ôn đới; còn mùa đông do điều kiện 

sống khó khăn (nhiệt độ và độ ẩm thấp, nguồn thức ăn khan hiếm), mức tử vong cao. Do 

vậy, kích thước quần thể tăng giảm một cách tương ứng, tạo nên sự biến động theo mùa. 

 

Ví dụ, sự biến động số lượng cá thể của quần thể thuộc các loài thực vật, nhiều loài côn 

trùng, ếch, nhái, cá, chim. 

 

 Chu kì nhiều năm 

Sự biến động theo chu kì nhiều năm, thậm chí, sự biến động đó xảy ra một cách tuần 

hoàn, có thể quan sát thấy ở nhiều loài chim, thú sống ở phương Bắc. Sự biến động số 

lượng của thỏ rừng và mèo rừng Bắc Mỹ với chu kì 9 – 10 năm. 

 

III. Cơ chế điều chỉnh số lƣợng cá thể của quần thể. 

1. Cạnh tranh là nhân tố điều chỉnh số lƣợng cá thể của quần thể. 

 

 Khi mật độ quần thể tăng vượt quá sức chịu đựng của môi trường thì không một cá thể 

nào kiếm đủ thức ăn. Cạnh tranh giữa các cá thể xuất hiện làm cho mức tử vong tăng, còn 

mức sinh sản lại giảm. Do đó, kích thước quần thể giảm, phù hợp với sức chứa của môi 

trường. 

 Hiện tượng “tự tỉa thưa” là kết quả cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể. 

 Trong tự nhiên, “tự tỉa thưa” gặp phổ biến đối với động vật và thực vật. 



 

2. Di cƣ là nhân tố điều chỉnh số lƣợng cá thể của quần thể. 

 Ở động vật, mật độ đông tạo ra những thay đổi đáng kể về các đặc điểm hình thái, sinh 

lí và tập tính sinh thái. Những biến đổi đó có thể gây ra sự di cư của các đàn hay một bộ 

phận của đàn, làm cho kích thước của quần thể giảm. 

 

3. Vật ăn thịt, vật kí sinh và dịch bệnh là những nhân tố điều chỉnh kích thƣớc quần 

thể. 

 Vật ăn thịt, vật kí sinh và dịch bệnh tác động lên con mồi, vật chủ và con bệnh phụ 

thuộc vào mật độ, nghĩa là tác động của chúng tăng lên khi mật độ quần thể cao, còn tác 

động của chúng giảm khi mật độ quần thể thấp. 

 Trong quan hệ vật kí sinh – vật chủ, vật kí sinh hầu như không giết chết vật chủ mà chỉ 

làm cho nó suy yếu, do đó dễ bị vật ăn thịt tấn công. Đó cũng là cách để vật kí sinh đa vật 

chủ làm phương tiện xâm nhập sang một vật chủ khác. 

 Vật ăn thịt ăn thịt con mồi là nhân tố quan trọng khống chế kích thước quần thể con 

mồi, ngược lại, con mồi cũng là nhân tố quan trọng điều chỉnh số lượng cá thể của quần 

thể vật ăn thịt. Mối quan hệ hai chiều này tạo nên trạng thái cân bằng sinh học trong thiên 

nhiên. 


