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TÓM TẮT
Cấu trúc quần thụ và đa dạng loài cây gỗ được thu thập từ 30 ô tiêu chuẩn
(OTC) với diện tích 0,25 ha/OTC (50 x 50 m) tại Tân Phú - Đồng Nai. Kết
quả nghiên cứu đã chỉ ra có sáu kiểu quần xã thực vật (QXTV), các kiểu
QXTV này có số họ/OTC dao động 28 – 29 họ, nhưng họ ưu thế và đồng ưu
thế khác nhau rõ rệt. Thành phần loài cây gỗ của những kiểu QXTV rừng này
khá phong phú với 42 họ và 130 loài cây gỗ. Phân bố số cây theo cấp đường
kính (N/D) đối với những kiểu QXTV rừng này đều có dạng phân bố giảm.
Phân bố số cây theo cấp chiều cao (N/H) có dạng phân bố một đỉnh lệch trái;
trong đó số cây tập trung nhiều nhất ở cấp H = 14 m. Những loài cây gỗ ưu
thế và đồng ưu thế phân bố ở mọi cấp D và cấp H; trong đó chúng chiếm ưu
thế cao ở những cấp D > 40 cm và cấp H > 25 m. Chỉ số phức tạp về cấu trúc
(SCI) của sáu kiểu QXTV dao động từ 0,29 đến 1,16; chỉ số hỗn giao (HG)
giảm ở những quần thụ có mật độ cao, nhận giá trị HG trung bình là 0,216;
chỉ số đa dạng loài cây gỗ (H’) dao động từ 2,52 đến 3,23.
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