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ABSTRACT
This study was conducted to elucidate the coexistence mechanism of
woody species in the broadleaved evergreen forest at Kon Ka Kinh
National Park, Gia Lai province. All trees of three 1 ha-standard squares
(100×100 m) with DBH (diameter at breast height) ≥ 2.5 cm were mapped
and their characteristics (DBH and species name) were recorded. The
study used the spatial point pattern analysis method to analyze the spatial
distribution and association patterns of the main 20 species in three
standard squares. Data were analyzed by using Programita Noviembre
version 2018 and R version 4.1.1 software. The results showed that the
spatial patterns of 12 species out of 20 analyzed species were aggregation
patterns at small scales of < 15 m, random and regular patterns tended
to increase at large scales of > 15 m. Independent associations accounted
for a high proportion (75-90%), while attractions and repulsions
accounted for a low proportion (10-25%), the spatial association
structure of species pairs was mainly independence or segregation
patterns at scales of > 15 m. Dispersal limitation, environmental
heterogeneity, and density dependence are three underlying mechanisms
that control the spatial distribution, association patterns, and spatial
association structure of woody species in the study area.
TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện để làm sáng tỏ cơ chế cùng chung sống
của các loài cây gỗ rừng lá rộng thường xanh tại Vườn Quốc gia Kon Ka
Kinh, tỉnh Gia Lai. Tất cả các cây có đường kính ngang ngực (DBH) ≥
2,5 cm trong 3 ô tiêu chuẩn 1 ha đã được lập bản đồ, xác định DBH và
tên loài. Kết quả cho thấy mô hình không gian của 12/20 loài được phân
tích là phân bố cụm ở quy mô nhỏ < 15 m, phân bố ngẫu nhiên và đều có
xu hướng tăng lên ở quy mô lớn > 15 m. Quan hệ độc lập chiếm tỉ lệ cao
(75-90%), quan hệ cạnh tranh và tương hỗ chiếm tỉ lệ thấp (10-25%), sự
liên kết không gian của các loài chủ yếu là độc lập hoặc tách biệt ở quy
mô lớn. Phát tán giới hạn, tính không đồng nhất của môi trường và tỷ lệ
tử vong phụ thuộc vào mật độ là ba cơ chế điều chỉnh mô hình phân bố,
quan hệ và các kiểu liên kết không gian của các loài cây gỗ tại khu vực
nghiên cứu.
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(Hưng & Đại, 2018) và tính đến hiện tại vẫn chưa
có một công bố nào về phân bố và quan hệ không
gian của các loài cây rừng được thực hiện ở nơi đây;
vì thế, rất thiếu các cơ sở khoa học có tính thuyết
phục cao cho công tác quản lý rừng tại khu vực này.

1. GIỚI THIỆU
Tìm hiểu các quy luật và cơ chế cùng chung sống
của các loài là một trong những nội dung chính trong
nghiên cứu sinh thái học. Nghiên cứu mô hình phân
bố không gian của các loài có thể giải thích được sự
hình thành cấu trúc quần xã thực vật rừng và các quá
trình sinh thái tiềm ẩn bên trong quần xã như phát
tán giới hạn, tính không đồng nhất của môi trường
và cạnh tranh loài (Ripley, 1977; Barot et al., 1999).
Trong đó, mô hình phân bố không gian của các quần
thể cây rừng có thể phản ánh rõ nhất sự tương tác
của các cơ chế duy trì đa dạng sinh học (GreigSmith, 1983); hướng nghiên cứu động thái rừng
bằng phương pháp lấy không gian thay thế thời gian
này không chỉ giúp biết được đặc điểm phân bố
không gian của các quần thể ở hiện tại mà quan
trọng hơn là dự đoán được xu hướng phát triển của
quần xã thực vật rừng ở tương lai, từ đó có thể điều
chỉnh kịp thời những tác động bất lợi trong mối quan
hệ giữa con người, sinh vật và môi trường (Condit
et al., 1994; He & Duncan, 2000; Plotkin et al.,
2000). Mặt khác, nghiên cứu mô hình phân bố và
quan hệ không gian của cây rừng có thể cung cấp
các thông tin trực tiếp và toàn diện về mối quan hệ
cũng như sự khác biệt về đặc điểm phân bố không
gian của các loài ở các điều kiện môi trường sống
khác nhau (Wiegand et al., 2007); những thông tin
này rất có giá trị trong chọn loài, khoảng cách hố
trồng hợp lý khi trồng mới hoặc phục hồi rừng, đồng
thời là tài liệu tham khảo thực tế về động thái rừng.

Nhằm góp phần thúc đẩy hướng nghiên cứu nêu
trên, bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về
phân bố và quan hệ không gian của các loài cây gỗ
trong kiểu rừng lá rộng thường xanh ở VQG Kon Ka
Kinh. Hai giả thuyết nghiên cứu đã được đặt ra. Giả
thuyết 1: sự hình thành các kiểu phân bố không gian
của các quần thể cây gỗ trong rừng lá rộng thường
xanh bị ảnh hưởng bởi phát tán giới hạn, tỷ lệ tử
vong phụ thuộc vào mật độ và tính không đồng nhất
của môi trường sống. Nếu kết quả nghiên cứu cho
thấy mô hình phân bố không gian của các quần thể
ở quy mô nhỏ chủ yếu là phân bố cụm, trong khi ở
các quy mô lớn, chúng có xu hướng chuyển sang
phân bố ngẫu nhiên hoặc đều thì giả thuyết 1 được
chấp nhận, ngược lại giả thuyết 1 sẽ bị bác bỏ. Giả
thuyết 2: phân bố không gian của các loài có liên
quan chặt chẽ đến môi trường sống và các loài khác
nhau thì có nhu cầu về môi trường sống là khác
nhau. Nếu kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, trong mối
quan hệ không gian giữa các loài, quan hệ độc lập
chiếm đa số và kiểu liên kết không gian ở quy mô
lớn chủ yếu là độc lập hoặc tách biệt thì điều đó có
nghĩa giả thuyết 2 được chấp nhận, ngược lại giả
thuyết 2 sẽ bị bác bỏ.
Kết quả của nghiên cứu này sẽ giúp hiểu thêm
về cấu trúc không gian, động thái rừng và các cơ chế
duy trì đa dạng sinh học trong kiểu rừng lá rộng
thường xanh ở Việt Nam nói chung và ở VQG Kon
Ka Kinh nói riêng, đồng thời tạo cơ sở giúp nhà quản
lý xây dựng các phương án phục vụ cho công tác
bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển rừng bền vững
tại khu vực nghiên cứu.

Vườn quốc gia (VQG) Kon Ka Kinh thuộc địa
giới hành chính 3 huyện của tỉnh Gia Lai là Mang
Yang, K’Bang và Đăk Đoa; tọa độ địa lý từ
14°09'22" đến 14°29'52" vĩ độ Bắc, 108°15'26" đến
108°27'25" kinh độ Đông với tổng diện tích tự nhiên
là 41.780 ha, trong đó có 33.146 ha đất có rừng. Hệ
sinh thái rừng Kon Ka Kinh đã bị ảnh hưởng nặng
nề bởi các hoạt động khai thác từ quân đội Mỹ và
Lâm trường Man Yang, đặc biệt trong giai đoạn
1960-1990. Rừng lá rộng thường xanh là kiểu rừng
có diện tích lớn nhất ở VQG Kon Ka Kinh với
11.837 ha (chiếm tỉ lệ 28,9% diện tích có rừng),
phân bố ở đai cao từ 900-1000 m so với mực nước
biển, thành phần thực vật khá phong phú và đa dạng
(Long và ctv., 2014). Trước đây, đã có rất nhiều
nghiên cứu đề cập tới cấu trúc và đa dạng sinh học
của kiểu rừng lá rộng thường xanh, nhưng ứng dụng
phương pháp phân tích mô hình điểm không gian để
nghiên cứu phân bố không gian của cây rừng ít được
quan tâm ở nước ta (Hải và ctv., 2015). Hơn nữa,
VQG Kon Ka Kinh mới chỉ có khoảng ba nghiên
cứu lớn được thực hiện kể từ sau khi thành lập Vườn

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu được đề cập trong bài báo
là sự phân bố và quan hệ không gian của các loài cây
gỗ có số lượng cá thể đạt từ 50 cây/ha trở lên trong
các lâm phần.
2.2. Vị trí của các ô nghiên cứu
Dựa trên phương pháp phân tích mô hình điểm
không gian (Diggle, 2003) và chọn mẫu điển hình
(Tuất và ctv., 2011), tham khảo kích thước ô mẫu
thường được sử dụng trong nghiên cứu mô hình
không gian của cây rừng (Ben-Said, 2021), 3 ô tiêu
chuẩn (OTC) được thiết lập trong kiểu rừng lá rộng
thường xanh ở VQG Kon Ka Kinh. Các OTC được
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đặt tại các vị trí có tọa độ tương ứng, OTC 1:
14°26'0.01" vĩ độ Bắc, 108°21'14.58" kinh độ Đông;
OTC 2: 14°18'6.19" vĩ độ Bắc, 108°24'47.17" kinh
độ Đông; OTC 3: 14°11'29.11" vĩ độ Bắc,
108°23'25.79" kinh độ Đông (Hình 1). Quần xã thực
vật rừng của khu vực nghiên cứu có một số ưu hợp
điển hình là các loài thuộc họ Sim (Myrtaceae),

Long não (Lauraceae), Mộc lan (Magnoliaceae), Dẻ
(Fagaceae),.... (Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, 2019).
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6/2021 đến
9/2021 với 3 đợt điều tra thực địa, mỗi đợt thu thập
dữ liệu điều tra của một OTC.

Hình 1. Địa điểm nghiên cứu và vị trí của các ô tiêu chuẩn
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp điều tra và thu thập dữ liệu

tài liệu bao gồm: cây cỏ Việt Nam (Hộ, 1999-2003),
cây gỗ Việt Nam (Hợp, 2002), tên khoa học được
hiệu
chỉnh
bởi
Kew
Science
(http://www.plantsoftheworldonline.org),
World
flora online (http://104.198.148.243).

Tại địa điểm nghiên cứu, 3 OTC được thiết lập
với diện tích mỗi ô là 1 ha (100×100 m). OTC thu
thập thông tin của các cây gỗ có đường kính ngang
ngực tại vị trí 1,3 m (DBH) ≥ 2,5 cm, bao gồm: tên
loài cây, DBH được xác định bằng thước kẹp kính;
lấy điểm giao giữa 2 cạnh của OTC theo hướng Tây
- Bắc và Tây - Nam làm gốc tọa độ theo hệ quy
chiếu, xác định tọa độ tương đối của từng cây trong
OTC bằng thước đo khoảng cách laser (Leica Disto
D2) và la bàn.

Xác định mật độ, tiết diện ngang và các loài ưu
thế
Mật độ của loài được xác định theo công thức
sau:
Ni =

ni

(1)

S

Trong đó: Ni là mật độ của loài i (số cây/ha), ni
là tổng số cây của loài i (cây) và S là diện tích ô
nghiên cứu (ha) (Curtis & Macintosh, 1951).

Tất cả các cây riêng lẻ trong OTC sau khi tổng
hợp sẽ được chia vào 1 trong 3 giai đoạn sống: cây
non (DBH < 10 cm), cây sào (10 cm ≤ DBH ≤ 30
cm) và cây thành thục (DBH > 30 cm).
2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu

Tiết diện ngang được tính theo công thức sau:
G=

Xác định loài cây

3,142 × DBH2
2002

(2)

Trong đó: G là tiết diện ngang thân cây (m2),
DBH là đường kính ngang ngực (cm) (Curtis &
Macintosh, 1951)

Tên loài cây gỗ được xác định bằng phương pháp
so sánh hình thái của Hộ (1999-2003) dựa trên các
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Loài ưu thế được xác định dựa trên chỉ số giá trị
quan trọng (IVI%) thông qua số cây và tiết diện
ngang của loài. Chỉ số IVI% được tính theo công
thức sau (Marmillod, 1982):
IVI% =

Ni %+ Gi %
2

hình lý thuyết (Null models) được dùng để phán
đoán cấu trúc không gian dựa trên các giả thuyết
sinh học được đặt ra ban đầu (Szmyt, 2014). Các mô
hình lý thuyết được sử dụng trong nghiên cứu này
bao gồm: (1) mô hình không gian hoàn toàn ngẫu
nhiên (CSR) cho hàm tương quan theo cặp một biến
số g11(r) và hàm L11(r) đối với toàn bộ cây có DBH
≥ 15 cm trong các OTC, giả thuyết là cây rừng phân
bố hoàn toàn ngẫu nhiên. (2) mô hình Poisson không
đồng nhất (IHP) được dùng để phân tích phân bố
không gian của các loài cây khi điều kiện môi trường
trên OTC là không đồng nhất; ngược lại, nếu điều
kiện môi trường trên OTC là đồng nhất thì sử dụng
mô hình CSR.
Phân tích quan hệ và các kiểu liên kết không
gian của các loài
Hàm tương quan theo cặp hai biến số g12(r) với
mô hình lý thuyết là tương tác độc lập (IDP) được
sử dụng để phân tích mối quan hệ không gian của
cặp loài, trong đó vị trí của loài 1 được cố định
không thay đổi và vị trí của loài 2 được di chuyển
một cách ngẫu nhiên xung quanh loài 1 để ước tính
giá trị mô phỏng (Wiegand et al., 2007). Thông qua
so sánh giá trị g12(r) tính toán và giá trị mô phỏng,
phân bố không gian của loài 2 xung quanh loài 1 sẽ
được kiểm tra. Trong trường hợp giá trị g12(r) tính
toán lớn hơn giá trị mô phỏng, điều đó cho thấy 2
loài có mối quan hệ tương quan thuận về mặt không
gian (quan hệ tương hỗ). Nếu giá trị g12(r) tính toán
không có sự khác biệt đáng kể so với giá trị mô
phỏng, có nghĩa là 2 loài không có mối tương quan
về mặt không gian (quan hệ độc lập). Ngược lại, giá
trị g12(r) tính toán nếu nhỏ hơn giá trị mô phỏng thì
quan hệ của cặp loài là tương quan nghịch (quan hệ
cạnh tranh).
Bên cạnh đó, biểu đồ trục hai chiều P-M (hình
2a) được sử dụng để phân loại các kiểu liên kết
không gian của các cặp loài. Công thức tính P và M
như sau (Wiegand et al., 2007):

(3)

Trong đó: IVI% là chỉ số giá trị quan trọng của
loài i, Ni% là mật độ tương đối của loài i (mật độ của
loài i so với mật độ cây trong ô nghiên cứu, đơn vị
tính theo %) và Gi% là tổng tiết diện ngang thân cây
tương đối của loài i (tổng tiết diện ngang thân cây
của loài i so với tổng tiết diện ngang thân cây của tất
cả các loài trong ô nghiên cứu, đơn vị tính theo %).
Theo Marmillod (1982), những loài cây có IVI%
> 5% thì loài đó mới thực sự có ý nghĩa về mặt sinh
thái trong lâm phần. Mặt khác, theo Trừng (1978),
trong một lâm phần, nhóm loài cây nào có trị số
IVI% ≥ 50% tổng số cá thể của tầng cây cao thì
nhóm loài đó được coi là ưu thế.
Phân tích tính đồng nhất của điều kiện môi
trường trên các ô nghiên cứu
Tính đồng nhất của điều kiện môi trường trên các
OTC được kiểm tra thông qua mô hình phân bố
không gian của toàn bộ cây có DBH ≥ 15 cm trong
OTC bằng việc so sánh kết quả của hàm tương quan
cặp một biến số g11(r) và hàm L11(r) (Điển & Hải,
2016). Lựa chọn các cây có DBH ≥ 15 cm vì chúng
có khả năng sống phủ kín các diện tích có thể và đã
trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên, điều kiện môi
trường sống nếu không đồng nhất sẽ phản ánh thông
qua phân bố không đồng nhất của cây thành thục
(Getzin et al., 2008; Hai et al., 2014).
Phân tích mô hình phân bố không gian của các
loài
Dựa trên dữ liệu tọa độ của các cá thể từng loài
nghiên cứu trong các OTC, hàm tương quan theo
cặp một biến số g11(r) được sử dụng để phân tích mô
hình phân bố không gian của các loài. Trong đó,
hàm tương quan theo cặp g(r) là đạo hàm của hàm
Ripley K với g(r) = K’(r)/(2πr), cho biết mật độ kỳ
vọng của các điểm tại khoảng cách r từ một điểm bất
kỳ (Ripley, 1976). Đối với hàm tương quan theo cặp
một biến số (cùng 1 loài cây hoặc một nhóm loài
cây), nếu g11(r) = 1 thì các điểm phân bố hoàn toàn
ngẫu nhiên, nếu g11(r) >1 thì các điểm phân bố kiểu
cụm và ngược lại, nếu g11(r) < 1 thì các điểm phân
bố đều tại khoảng cách r giữa các điểm của mô hình.
Một trong ba yếu tố rất quan trọng trong phân
tích mô hình điểm không gian là đánh giá tính đồng
nhất về sự phân bố của các điểm, trong đó các mô

̂0 (r) + P0h (r)
P = -P
̂ 12 (r)) - ln(K12h (r))
M = ln(K

(4)

Trong đó: P0 (r) là xác suất để một cá thể của loài
2 không xuất hiện trong vòng tròn bán kính r chứa
một cá thể của loài 1 (Diggle, 2003).
P0 (r) = 1 - D12 (r) với D12 (r) là hàm khoảng cách
láng giềng gần nhất hai biến số, K12 (r) là hàm K hai
biến số của Ripley. P0h (r) = exp (-λ2πr2) và K12h (r)
= πr2 là các giá trị kỳ vọng của P0 (r) và K12 (r). Giá
̂0 (r) và K
̂ 12 (r) là giá trị thực tế tính toán được
trị P
của P0 (r) và K12 (r).
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Hình 2. Mô tả biểu đồ trục hai chiều P-M và các kiểu liên kết không gian của cặp loài
Biểu đồ trục hai chiều P-M cho phép xác định 4
kiểu liên kết về mặt không gian của 2 loài cây như
sau: (1) P < 0, M < 0 cho biết 2 loài tách biệt (tách
biệt - kiểu 1), các cá thể của loài 2 xuất hiện xung
quanh các cá thể của loài 1 ít hơn so với kỳ vọng
trong các vùng lân cận bán kính r. (2) P < 0, M ≥ 0
cho biết có sự trộn lẫn một phần của các cá thể loài
2 với loài 1 (pha trộn một phần - kiểu 2), một số
vùng lân cận của loài 1 chứa nhiều cá thể của loài 2
hơn và những vùng khác thì ít hơn. (3) P ≥ 0, M ≥ 0
cho biết có sự trộn lẫn cá thể của 2 loài (trộn lẫn kiểu 3), các cá thể của loài 2 xuất hiện thường xuyên
hơn ở các khu vực lân cận của loài 1 trong bán kính
r, hay nói cách khác các cá thể của 2 loài đan xen ở
mức độ cao trên một quy mô nhất định. (4) P ≥ 0, M
< 0 cho biết các cá thể của loài 1 chủ yếu phân bố
kiểu cụm và một số ít cá thể của loài 2 phân bố gần
với các cụm của loài 1 (kiểu 4), điều này chỉ xảy ra
khi có hiệu ứng cấp hai (sự cạnh tranh giữa 2 loài
cây là rất mạnh) và kiểu liên kết này thường rất hiếm
khi gặp trong các khu rừng tự nhiên (Wiegand et al.,
2007). Ngoài ra, hai loài sẽ không có sự liên kết về
mặt không gian (độc lập) khi các giá trị K12 (r) và P0
(r) không có sự khác biệt đáng kể so với mô hình lý
thuyết (Wiegand et al., 2007; Martínez et al., 2010;
Wang et al., 2010; Hai & Hien, 2019). Kiểm tra sự
khác biệt giữa mô hình thực nghiệm và mô hình lý
thuyết được thực hiện thông qua thứ hạng (rank) của
hàm thống kê L(r) và D(r), nếu thứ hạng > 195 thì

sự liên kết không gian của 2 loài mới thực sự có ý
nghĩa, ngược lại thứ hạng < 195 thì cặp loài không
có sự liên kết về mặt không gian (Wiegand, 2018).
Trong phân tích mô hình phân bố, quan hệ và các
kiểu liên kết không gian của các loài cây, ước lượng
không có tham số Epanechnikov được sử dụng cho
hàm mật độ với bán kính cửa sổ di động R = 50 m
và độ phân giải không gian là 1 m. Tất cả các mô
hình không gian được phân tích trên phần mềm
Programita 2018 với 199 lần mô phỏng Monte
Carlo, sử dụng 5 giá trị lớn nhất và 5 giá trị nhỏ nhất
để xây dựng khoảng tin cậy xấp xỉ 95%
(http://programita.org); sơ đồ phân bố của các loài
cây rừng được xây dựng thông qua Package
‘spatstat’ và Package ‘ggplot2’ trên phần mềm R
phiên bản 4.1.1 (R Development Core Team, 2021).
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Một số đặc trưng cơ bản của các ô
nghiên cứu
Nghiên cứu đã xác định được 53 loài cây thuộc
31 họ trên OTC 1, trong khi đó ở OTC 2 đã ghi nhận
64 loài thuộc 34 họ và ở OTC 3 là 58 loài thuộc 27
họ. Mật độ (N), đường kính ngang ngực trung bình
̅ BH), tổng tiết diện ngang (G) và chỉ số giá trị
(D
quan trọng (IVI%) của các loài có số cá thể từ 50
cây/ha trở lên trong các OTC được thể hiện trong
Bảng 1. Trong số các loài xuất hiện trên các OTC,
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Tập 58, Số 3B (2022): 191-203

có 6 loài của OTC 1, 7 loài của OTC 2 và 7 loài của
OTC 3 là các loài có số lượng cá thể > 50 cây/ha, vì
vậy chúng là những loài cây chủ yếu của các lâm
phần và được lựa chọn để nghiên cứu sâu về đặc
điểm phân bố, quan hệ và các kiểu liên kết không
gian. Trong 6 loài cây chủ yếu trên OTC 1, chỉ có 5
loài có ý nghĩa về mặt sinh thái (IVI% > 5%) là Chẹo
tía (Engelhardtia
roxburghiana), Ổi rừng
(Tristaniopsis burmanica), Chò xót (Schima
superba), Bồ đề vỏ đỏ (Styrax suberifolium) và
Chây xiêm (Buchanania siamensis). Ở OTC 2, có 3
loài có ý nghĩa về mặt sinh thái là Bời lời vàng
(Litsea pierrei), Chò xót (S. superba) và Trâm trắng

(Syzygium wightianum). Trên OTC 3 thì 7 loài cây
chủ yếu bao gồm Chò xót (S. superba), Dẻ đỏ
(Lithocarpus ducampii), Côm trâu (Elaeocarpus
floribundus), Mạ sưa nam bộ (Helicia
cochinchinensis), Dẻ trắng (Lithocarpus dealbatus),
Bưởi bung (Acronychia pedunculata) và Bời lời
vàng (L. pierrei) đều là các loài có ý nghĩa về mặt
sinh thái. Mặc dù sự chênh lệch về số loài giữa 3
OTC là không quá lớn (5-11 loài) nhưng mật độ cây
trên mỗi OTC có sự khác biệt rất rõ ràng, cao nhất
là OTC 1 với 1.839 cây/ha và thấp nhất là OTC 3
với 997 cây/ha.

Bảng 1. Đặc trưng cơ bản của các ô nghiên cứu
OTC

1

2

3

TT
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Loài cây
Chẹo tía
Ổi rừng
Chò xót
Bồ đề vỏ đỏ
Chây xiêm
Bứa rừng
Cộng 6 loài
Loài khác
Tổng cộng
Bời lời vàng
Chò xót
Trâm trắng
Dẻ trắng
Trâm vỏ đỏ
Xương trăn
Trường vải
Cộng 7 loài
Các loài khác
Tổng cộng
Chò xót
Dẻ đỏ
Côm trâu
Mạ sưa nam bộ
Dẻ trắng
Bưởi bung
Bời lời vàng
Cộng 7 loài
Loài khác
Tổng cộng

N (cây/ha)
395
370
193
201
215
74
1.448
391
1.839
381
155
126
62
86
59
59
928
394
1.322
129
124
58
80
73
85
79
628
369
997

̅ BH (cm)
𝐃
11,2 ± 4,2
9,8 ± 3,1
14,4 ± 5,8
10,6 ± 4,4
9,9 ± 3,6
12,1 ± 4,1
11 ± 4,4
12,8 ± 6,9
11,4 ± 5,1
14,6 ± 9,4
25,1 ± 11,3
11,4 ± 8,7
13,9 ± 11,1
10,2 ± 4,5
14 ± 8,7
11 ± 4,5
15,2 ± 10,3
15,3 ± 10,2
15,2 ± 10,3
25,3 ± 12,9
22,1 ± 10,7
27,9 ± 13,8
14,5 ± 7,3
13,6 ± 8,2
9,4 ± 4,9
10,9 ± 4
18,2 ± 11,7
15,5 ± 10,5
17,2 ± 11,3

G (m2)
4,463
3,060
3,700
2,089
1,884
0,951
16,146
6,545
22,692
9,073
9,234
2,062
1,548
0,856
1,268
0,665
24,705
10,498
35,203
8,191
5,886
4,432
1,664
1,453
0,753
0,842
23,222
10,201
33,423

IVI (%)
20,6
16,8
13,4
10,1
10,0
4,1
74,9
25,1
100
27,3
19,0
7,7
4,5
4,5
4,0
3,2
70,2
29,8
100
18,7
15,0
9,5
6,5
5,8
5,4
5,2
66,2
33,8
100

Tên khoa học của các loài trong các OTC: Bồ đề vỏ đỏ (Styrax suberifolium), Bời lời vàng (Litsea pierrei), Bứa rừng
(Garcinia oliveri), Bưởi bung (Acronychia pedunculata), Chây xiêm (Buchanania siamensis), Chẹo tía (Engelhardtia
roxburghiana), Chò xót (Schima superba), Côm trâu (Elaeocarpus floribundus), Dẻ đỏ (Lithocarpus ducampii), Dẻ
trắng (Lithocarpus dealbatus), Mạ sưa nam bộ (Helicia cochinchinensis), Ổi rừng (Tristaniopsis burmanica), Trâm
trắng (Syzygium wightianum), Trâm vỏ đỏ (Syzygium zeylanicum), Trường vải (Nephelium melliferum), Xương trăn
(Platea latifolia).

Tuy chúng thuộc cùng một kiểu rừng nhưng do
tác động của các nhân tố bên ngoài khác nhau có thể

xuất hiện các quần lạc thực vật thứ sinh với thành
phần loài khác nhau (Thìn, 2004). Sự khác biệt về
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mật độ giữa các OTC trong nghiên cứu này có thể
do điều kiện môi trường trên các OTC là không
giống nhau, điều này dẫn đến cùng một loài nhưng
mật độ ở các OTC có sự khác biệt đáng kể, dễ nhận
thấy nhất là Chò xót (S. superba) với sự biến động
về mật độ từ 129-193 cây/ha ở 3 OTC. Các nghiên
cứu trước đây đã chỉ ra rằng, các loài thực vật hấp
thu dinh dưỡng từ các môi trường đất, nước và
không khí; khi các yếu tố môi trường này thay đổi
thì thành phần loài, số lượng cá thể của loài cũng có
sự biến đổi theo (Chapin et al., 2002). Do đó, trong
một quần xã rừng, sự phân bố không gian và thành
phần loài cây sẽ có sự khác biệt nhất định ở các điểm
điều tra thu thập dữ liệu (Tavili & Jafari, 2009).
3.2. Tính không đồng nhất của môi trường
sống trên các ô nghiên cứu

khoảng cách r > 10 m (Hình 3d); trong khi đó ở hai
OTC 2 và 3, cây thành thục chỉ có kiểu phân bố ngẫu
nhiên (Hình 3e, f). Hàm L11(r) cũng chỉ ra rằng có
sự khác biệt về mật độ tích lũy của các cá thể cây
thành thục giữa OTC 1 và hai OTC 2 và 3; trên OTC
1, các cá thể cây thành thục phân bố cụm ở tất cả các
khoảng cách còn ở hai OTC 2 và 3 là phân bố ngẫu
nhiên ở tất cả các khoảng cách từ 0-50 m. Mặt khác,
sơ đồ phân bố của các cá thể cây thành thục cho thấy
trên OTC 1 rất nhiều vị trí trong ô không có cây
thành thục phân bố (Hình 3a), ngược lại ở OTC 2 và
3 thì cây thành thục phân bố dàn trải khá đều trên
OTC (Hình 3b, c). Do đó, OTC 1 có sự khác biệt
đáng kể giữa mô hình thực nghiệm và mô hình lý
thuyết CSR, giả thuyết về tính đồng nhất của môi
trường sống trên OTC 1 không được chấp nhận. Đối
với hai OTC 2 và 3, do không tìm thấy sự khác biệt
đáng kể giữa mô hình thực nghiệm và mô hình lý
thuyết CSR ở các khoảng cách lớn nên có thể kết
luận điều kiện sống trên hai OTC này là tương đối
đồng nhất. Dựa trên kết quả phân tích mô hình phân
bố không gian của các cây thành thục, mô hình IHP
được sử dụng đối với OTC 1 và mô hình CSR đối
với hai OTC 2 và 3 ở các phân tích về mô hình
không gian của các loài cây được lựa chọn trên các
OTC này.

Mô hình không gian của tất cả các cây thành thục
(DBH ≥ 15 cm) trên các OTC được đối chiếu với mô
hình CSR để kiểm tra sự khác biệt giữa mô hình thực
nghiệm và mô hình lý thuyết ở các quy mô lớn. Mật
độ tích lũy và không tích lũy bằng hai hàm L11(r) và
g11(r) được sử dụng cho tất cả các cây thành thục
trên từng OTC khi thực hiện phân tích này (Hình 3).
Hàm g11(r) cho thấy các cá thể cây thành thục ở OTC
1 phân bố cụm ở khoảng cách 1-2 m và ở cả các

Hình 3. Sơ đồ phân bố của tất cả cây có DBH ≥ 15 cm trên các OTC và mô hình phân bố không gian
của chúng được phân tích bởi hàm g11(r) và L11(r) dưới mô hình lý thuyết CSR
Mô hình thực nghiệm đường màu đen, khoảng tin cậy 95% (vùng màu xám), giá trị của phân bố thực nghiệm nằm trong
vùng màu xám cho biết phân bố kiểu ngẫu nhiên, nằm bên trên vùng màu xám cho biết phân bố kiểu cụm và nằm bên
dưới vùng màu xám cho biết phân bố không gian là phân bố đều tại khoảng cách tham chiếu.
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cứu phân bố không gian và mối quan hệ tương tác
của một số loài ưu thế trong trạng thái rừng chưa ổn
định tại khu bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng
Nai, các tác giả cũng phát hiện tính không đồng nhất
về môi trường sống trên ô nghiên cứu là nguyên
nhân chính dẫn đến sự biến động lớn giữa các đặc
trưng của lâm phần (thành phần loài, mật độ,…) ở
các vị trí khác nhau trong OTC, điều này tạo nên tính
đa dạng về cấu trúc không gian của đối tượng nghiên
cứu.
3.3. Phân bố không gian của các loài cây
trong các lâm phần

Mô hình phân bố không gian của các quần thể
thực vật có thể bị ảnh hưởng bởi tính không đồng
nhất của môi trường sống như đá lộ đầu, độ dốc, độ
tàn che, chất dinh dưỡng trong đất và khi đó quần
thể sẽ biểu hiện các kiểu phân bố không gian là
không giống nhau ở các môi trường sống khác nhau
như phân bố kiểu cụm, đều hoặc ngẫu nhiên (Hu et
al., 2019). Getzin et al. (2008) cho rằng ở các
khoảng cách > 10 m nếu cây rừng phân bố kiểu cụm
thì ta có thể giải thích do ảnh hưởng bởi tính không
đồng nhất của môi trường sống. Tính không đồng
nhất của môi trường sống trên cùng một ô nghiên
cứu ở đối tượng rừng mưa nhiệt đới đã được chứng
minh là hiện tượng rất phổ biến khi mật độ tích lũy
của các cá thể cây thành thục có xu hướng chuyển
từ phân bố kiểu ngẫu nhiên sang phân bố cụm ở các
khoảng cách lớn hơn 20 m (Wiegand et al., 2007).

Kết quả phân tích mô hình phân bố không gian
của 20 loài cây có số lượng cá thể > 50 cây trong 3
OTC (Hình 4) cho thấy ở quy mô 0-15 m đa số các
loài có phân bố kiểu cụm với tỉ lệ chiếm khoảng
60% tổng số loài được phân tích (4/6 loài của OTC
1, 6/7 loài của OTC 2 và 2/7 loài của OTC 3). Khi
quy mô tăng lên, mô hình phân bố không gian của
các loài cây trong các OTC có xu hướng chuyển dần
sang phân bố kiểu ngẫu nhiên và đều, chiếm khoảng
85% tổng số loài ở quy mô 15-50 m (5/6 loài của
OTC 1, 6/7 loài của OTC 2 và 6/7 loài của OTC 3).
Ngoài ra, mô hình phân bố không gian của các loài
cây trong ba OTC cũng cho thấy ở OTC 1 (môi
trường sống không đồng nhất) không có phân bố
kiểu đều ở tất cả các khoảng cách (Hình 4a); ngược
lại, đối với hai OTC còn lại (điều kiện môi trường
sống đồng nhất) ở quy mô nhỏ không có phân bố
kiểu đều nhưng sang đến quy mô lớn (r > 15 m ở
OTC 2 và r > 32 m ở OTC 3) xuất hiện phân bố kiểu
đều (Hình 4b, c).

Kết quả phân tích tính không đồng nhất của môi
trường sống trong nghiên cứu của chúng tôi cũng
cho thấy điều kiện môi trường trên ô nghiên cứu ảnh
hưởng đến mô hình không gian của các loài, biểu
hiện rõ nhất là mật độ tích lũy của cây thành thục có
sự khác biệt đáng kể so với giá trị mô phỏng ở tất cả
các khoảng cách 0-50 m trên ô nghiên cứu (OTC 1);
kết quả này có sự tương đồng cao so với rất nhiều
nghiên cứu đã thực hiện trước đây. Trong nghiên
cứu mô hình phân bố và mối quan hệ không gian của
các loài cây chủ yếu trong rừng thứ sinh lá rộng
thường xanh ở tỉnh Chiết Giang – Trung Quốc, Wu
et al. (2018) cũng cho rằng tính không đồng nhất của
môi trường sống đóng một vai trò rất quan trọng
trong việc hình thành quần xã thực vật rừng. Có
cùng quan điểm trên, Tuấn và ctv. (2018) khi nghiên
(a) OTC 1

(b) OTC 2

Số loài (tỉ lệ %)

100

(c) OTC 3

100

100

75

75

75

50

50

50

25

25

25

0

0
0 10 20 30 40 50
Khoảng cách r (m)

0
0 10 20 30 40 50
Khoảng cách r (m)

Phân bố ngẫu nhiên

Phân bố cụm

0 10 20 30 40 50
Khoảng cách r (m)
Phân bố đều

Hình 4. Kết quả phân tích mô hình không gian của các loài nghiên cứu trên các OTC
Kết quả phân tích mô hình không gian của các
ở rất nhiều nghiên cứu trước đây. Khi nghiên cứu về
loài cây trong lâm phần ở nghiên cứu này là phù hợp
phân bố và quan hệ không gian của các loài cây rừng
với quy luật phân bố không gian của các quần thể
lá rộng thường xanh ở A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế,
trong các quần xã rừng tự nhiên đã được chứng minh
Điển và Hải (2016) đã phát hiện có tới 16/18 loài
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cây được lựa chọn nghiên cứu mô hình không gian
có phân bố kiểu cụm ở các khoảng cách khác nhau,
trong đó phân bố kiểu cụm chủ yếu bắt gặp ở các
khoảng cách < 15 m. Yan et al. (2011) khi nghiên
cứu về phân bố không gian của các loài cây ở rừng
thứ sinh Bắc Kinh - Trung Quốc cũng tìm thấy điều
tương tự, các loài cây đa phần có phân bố kiểu cụm
ở quy mô nhỏ, biểu hiện là mật độ quần thể thường
cao nhất ở các khoảng cách từ 1-3 m; ở các quy mô
lớn hơn, cây thành thục có xu hướng phân bố ngẫu
nhiên hoặc đều nhưng chúng vẫn phân bố thành cụm
ở quy mô nhỏ < 15 m.

cụm xung quanh các cây thành thục do cơ chế phát
tán giới hạn, điều này là nguyên nhân dẫn đến mật
độ của quần thể ở quy mô nhỏ cao hơn so với ở quy
mô lớn. Kết quả nghiên cứu mô hình phân bố không
gian của các loài cây gỗ trong kiểu rừng lá rộng
thường xanh ở VQG Kon Ka Kinh cho thấy giả
thuyết 1 được chấp nhận, điều đó có nghĩa sự hình
thành các kiểu phân bố không gian của các quần thể
cây rừng bị ảnh hưởng bởi phát tán giới hạn, mật độ
và tính không đồng nhất của môi trường sống.
3.4. Mối quan hệ và sự liên kết không gian
của các loài cây

Phát tán giới hạn đã được chứng minh là một
trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến mô hình
phân bố không gian của các loài cây rừng (Hubbell
& Foster, 1983; He et al., 1997; Murrell et al., 2002).
Phát tán hạt giống bị giới hạn về không gian làm cho
hầu hết các hạt giống rơi xuống dưới đất gần gốc cây
mẹ, do đó càng xa cây mẹ thì số lượng hạt giống sẽ
càng ít hơn (Janzen, 1970; Connell, 1971). Mặc dù
bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng hạn chế về không gian
dinh dưỡng sẽ làm tăng nguy cơ tử vong của các cá
thể cây tái sinh mới xung quanh cây mẹ, nhưng hầu
hết các cá thể cây tái sinh mới vẫn thường phân bố

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thực hiện
phân tích tổng cộng 114 mô hình không gian bằng
hàm tương quan theo cặp hai biến số g12(r) của các
loài trong 3 OTC (OTC1: 6×5 = 30 cặp loài, OTC 2:
7×6 = 42 cặp loài và OTC 3: 7×6 = 42 cặp loài). Kết
quả phân tích quan hệ không gian của các cặp loài
theo OTC (Hình 5) cho thấy ở cả 3 OTC mối quan
hệ giữa các cặp loài chủ yếu là quan hệ độc lập
(chiếm từ 75-90% tổng số cặp loài). Mối quan hệ
cạnh tranh và tương hỗ giữa các cặp loài chiếm tỉ lệ
thấp hơn (khoảng 10-25%) và biểu hiện rõ nhất ở
các khoảng cách r < 30 m (Hình 5a, b, c).
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Hình 5. Kết quả phân tích mối quan hệ không gian của các loài trong các ô nghiên cứu
đồng nhất, ở quy mô nhỏ các loài có kiểu liên kết
chủ yếu là tách biệt (chiếm khoảng 45% tổng số cặp
loài), ở quy mô lớn kiểu liên kết chủ yếu là độc lập
(chiếm khoảng 50% tổng số cặp loài). Đối với
trường hợp môi trường sống trên OTC là đồng nhất,
kiểu liên kết không gian chủ yếu là độc lập ở cả quy
mô nhỏ và quy mô lớn (số cặp loài có kiểu liên kết
độc lập chiếm khoảng 40% tổng số cặp loài); tuy
nhiên, kiểu liên kết không gian là tách biệt có xu
hướng tăng lên khi quy mô không gian tăng lên
(Hình 6b, c).

Kết quả phân tích 114 mô hình không gian theo
biểu đồ trục hai chiều P-M về các kiểu liên kết
không gian của các loài trong từng OTC dưới mô
hình lý thuyết IDP (Hình 6) cho thấy các kiểu liên
kết không gian của các loài ở điều kiện môi trường
sống không đồng nhất (Hình 6a) và điều kiện môi
trường sống đồng nhất (Hình 6b, c) có sự khác biệt
đáng kể. Bên cạnh đó, Hình 6 cũng chỉ ra rằng ở quy
mô nhỏ (r < 15 m) và quy mô lớn (r > 15 m) các kiểu
liên kết không gian của các loài là không giống
nhau. Trong trường hợp môi trường trên OTC không
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Hình 6. Kết quả phân tích các kiểu liên kết không gian của các loài cây trên các ô nghiên cứu
Sự không đồng nhất về môi trường sống, phát
tán giới hạn ảnh hưởng đến mô hình phân bố không
gian của các loài, chính điều này dẫn đến kiểu liên
kết không gian giữa các loài thường là độc lập hoặc
tách biệt trong không gian, mối quan hệ không gian
giữa chúng vì thế mà phần lớn là quan hệ độc lập.
Trong nghiên cứu này, các quần thể chủ yếu phân
bố thành cụm ở quy mô nhỏ và phân bố ngẫu nhiên
hoặc đều ở quy mô lớn, đây là bằng chứng cho thấy
phân bố không gian của các loài cây có liên quan
chặt chẽ đến môi trường sống và các loài khác nhau
thì có nhu cầu về môi trường sống là không giống
nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy 20 loài cây chủ
yếu trên ba OTC phần lớn phân bố thành các mảng
nhỏ khác nhau, điều này dẫn đến có sự tách biệt hoặc
không liên kết về mặt không gian (độc lập) giữa các
loài khi xem xét trên quy mô lớn; các kiểu liên kết
không gian là tách biệt hoặc độc lập ở quy mô lớn
chiếm tỉ lệ xấp xỉ 40% đối với mỗi kiểu. Phát hiện
này cũng hoàn toàn phù hợp với kết quả nghiên cứu
của Wiegand et al. (2007), Wang et al. (2010). Kết
quả nghiên cứu mối quan hệ và các kiểu liên kết
không gian của các loài cây gỗ trong rừng lá rộng
thường xanh ở VQG Kon Ka Kinh đã chứng minh
rằng giả thuyết tách biệt về môi trường sống giữa
các loài khác nhau (giả thuyết 2) được chấp nhận.

nghiên cứu. Wiegand et al. (2007) nghiên cứu mối
quan hệ không gian của các loài cây rừng nhiệt đới
ở Sri Lanka, các tác giả đã phân tích mối quan hệ
của 2.070 cặp loài, kết quả có khoảng 50% số cặp
loài có mối quan hệ độc lập và chỉ 6% số cặp loài
thể hiện sự tương tác khác loài (quan hệ tương hỗ
hoặc cạnh tranh), từ kết quả thu được các tác giả
cũng nhận định sự tương tác khác loài là không đủ
để ảnh hưởng đến cấu trúc của quần xã thực vật.
Peters (2003) khi nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ
đến phân bố không gian của các loài cây rừng nhiệt
đới ở Panama và Malayan phát hiện hơn 80% các
loài được nghiên cứu tại mỗi điểm điều tra đều có
biểu hiện tử vong phụ thuộc vào mật độ, mật độ các
cá thể cùng loài ở các khu vực lân cận của cây mục
tiêu cao có thể làm tăng tỷ lệ tử vong của cây mục
tiêu, trong khi sự không đồng nhất về thành phần
loài ở các khu vực lân cận lại làm tăng tỷ lệ sống sót
của cây mục tiêu. Điều này được giải thích là do tác
động của các cây lân cận khác loài lên cây mục tiêu
là không giống nhau, nhưng nếu các cây lân cận là
cùng loài thì sự tác động lên cây mục tiêu là ngang
nhau (Stoll & Newbery, 2005). Trong nghiên cứu
này, khi xem xét mối quan hệ không gian giữa các
cặp loài có thể thấy được rằng mối quan hệ độc lập
chiếm đa số trong ba kiểu quan hệ không gian (độc
lập, tương hỗ và cạnh tranh), hiện tượng này cũng
chứng minh cho giả thuyết trung lập là thích hợp để
giải thích cho các mô hình phân bố không gian của
cây rừng nhiệt đới.

Ngoài ra, kết quả phân tích các kiểu liên kết
không gian trong nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ của
kiểu liên kết pha trộn một phần và trộn lẫn giữa các
loài thấp hơn rất nhiều so với 2 kiểu liên kết tách
biệt và độc lập ở quy mô lớn, điều đó chứng tỏ có
rất ít cơ hội tương tác giữa các loài và không dễ xảy
ra sự cạnh tranh hoặc đào thải giữa các loài ở các
khoảng cách trên 15 m. Hơn nữa, mối quan hệ độc
lập giữa các loài chiếm tỉ lệ rất lớn so với quan hệ
cạnh tranh hoặc tương hỗ, vì vậy có thể thấy tính
cạnh tranh giữa các loài không phải là nguyên nhân
đã điều chỉnh mô hình phân bố không gian của các
quần thể cây rừng lá rộng thường xanh ở khu vực

Trong rừng tự nhiên, mức độ phân bố cụm của
các loài sẽ giảm trong quá trình phát triển của các
quần thể khi tuổi cây hoặc đường kính cây tăng lên,
xu hướng chung là phân bố kiểu cụm ở giai đoạn cây
non – phân bố ngẫu nhiên ở giai đoạn cây sào – phân
bố đều ở giai đoạn cây thành thục (Wiegand et al.,
2007). Sự thay đổi mô hình phân bố không gian của
cây rừng trong quần xã ở các giai đoạn sinh trưởng
bắt nguồn từ sự tác động của các cơ chế sinh thái cụ
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thể (Gavrikov & Stoyan, 1995). Tính không đồng
nhất về môi trường sống là một yếu tố quan trọng
ảnh hưởng đến sự thay đổi mô hình phân bố không
gian của quần thể, nhưng sau khi loại trừ yếu tố
không đồng nhất về môi trường sống thì hạn chế
phát tán và sự phụ thuộc vào mật độ là các cơ chế
sinh thái quan trọng trong quá trình hình thành cấu
trúc quần thể cây rừng (He & Duncan, 2000; Zhu et
al., 2010). Tỷ lệ tử vong phụ thuộc vào mật độ
thường điều chỉnh mô hình phân bố không gian của
các cá thể cây lân cận cùng loài, khi tỷ lệ tử vong
của các cá thể lân cận cùng loài tăng lên thì khoảng
cách giữa chúng sẽ tăng lên, điều này giải thích cho
hiện tượng sau một thời gian dài hoặc khi đường
kính của cây rừng tăng lên thì mức độ phân bố cụm
của quần thể sẽ giảm xuống (Condit et al., 1992;
Barot et al., 1999; Zhu et al., 2009).

trong điều kiện môi trường sống không đồng nhất và
môi trường sống đồng nhất. Khi môi trường sống
không đồng nhất, mô hình không gian của các loài
không có phân bố kiểu đều ở tất cả các khoảng cách
0-50 m; ngược lại, trong điều kiện môi trường sống
đồng nhất thì ở quy mô nhỏ < 15 m không có phân
bố kiểu đều nhưng sang đến quy mô lớn > 15 m đã
xuất hiện phân bố kiểu đều. Ngoài ảnh hưởng của
điều kiện môi trường sống không đồng nhất, sự hình
thành các kiểu phân bố không gian của các loài cũng
bị ảnh hưởng bởi hạn chế về phát tán hạt giống và tỷ
lệ tử vong phụ thuộc vào mật độ. Mô hình không
gian của các loài phần lớn có phân bố kiểu cụm
(chiếm khoảng 60% tổng số loài) ở quy mô nhỏ,
phân bố ngẫu nhiên và đều có xu hướng tăng lên ở
quy mô lớn (chiếm khoảng 85% tổng số loài).
Trong mối quan hệ và các kiểu liên kết không
gian của các loài, quan hệ độc lập chiếm tỉ lệ lớn
(75-90% tổng số cặp loài), quan hệ cạnh tranh và
tương hỗ của các cặp loài chiếm tỉ lệ thấp hơn (1025%), sự liên kết không gian giữa các loài có sự tách
biệt về môi trường sống và các loài khác nhau có
nhu cầu về môi trường sống không giống nhau.

4. KẾT LUẬN
Trong rừng lá rộng thường xanh thuộc VQG
Kon Ka Kinh, 3 OTC với diện tích 1 ha/ô đã được
thiết lập để nghiên cứu phân bố và quan hệ không
gian của các loài cây trong kiểu rừng này. Đặc trưng
cơ bản của các OTC đã được xác định với thành
phần loài dao động từ 53-64 loài; mật độ dao động
từ 997-1.839 cây/ha; 20 loài cây với số lượng cá thể
từ 50 cây/ha trở lên thuộc 3 OTC đã được lựa chọn
để nghiên cứu về mô hình phân bố, mối quan hệ và
các kiểu liên kết không gian.

Những kết quả đã thu được trong nghiên cứu cho
thấy ba cơ chế sinh thái duy trì sự chung sống của
các loài cây gỗ rừng lá rộng thường xanh ở Kon Ka
Kinh là tỷ lệ tử vong phụ thuộc vào mật độ, sự không
đồng nhất về môi trường sống và phát tán giới hạn.
Nếu ba cơ chế này được kết hợp thành một mô hình
dự báo phân bố không gian của các quần thể sẽ giúp
hiểu rõ hơn về động thái của các quần xã rừng lá
rộng thường xanh ở Việt Nam.

Tính không đồng nhất của điều kiện môi trường
sống trên OTC có ảnh hưởng đến mô hình phân bố
không gian của các loài cây rừng, biểu hiện là có sự
khác biệt rất lớn về mô hình phân bố của các loài
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