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 Изучено влияние тяжелых металлов (Fe
2+

 40 мг/л, Cr
6+

 7 мг/л) и 

газации хлороводородом (300 мг/м3
) по отдельности и совместно на 

энергию и динамику проростания семян Robinia pseudoacacia L., а также на 

ростовые процессы вегетативных органов проростков этого вида. 
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ВСТУП 

Проростання насіння є важливішим етапом онтогенезу рослин, 

оскільки від успішності перебігу цього процесу в значній мірі залежить їх 

подальший ріст і розвиток. Відомо, що на проростання насіння впливають 

різноманітні фактори оточуючого середовища: рівень обводнення як 

пусковий фактор проростання [9], температура [25 та ін.]; освітлення [30]; 

сольовий режим довкілля [38]; трофічна діяльність комах [1], мікромамалій 

[3], птахів, можливість ураження патогенами. 

До цього переліку слід додати також такий екологічний фактор, що в 

еволюційному контексті порівняно нещодавно набув вагомого значення, як 

забруднення оточуючого природного середовища. Отже, забруднення 

природного середовища виступає як лімітуючий чинник насіннєвого 

поновлення лісових екосистем. Але вплив різноманітних інгредієнтів 

промислових емісій на проростання насіння і перші етапи онтогенезу 

деревних едифікаторів вивчено дуже слабко. 

Здебільшого в літературі мають місце роботи з вивчення впливу 

токсикантів на проростання насіння трав’яних рослин: 

сільськогосподарських видів [19, 29, 40], декоративних квіткових [22], 

газонних трав [15], які виконані за лабораторних умов. Тому істотний інтерес 

становить дослідження впливу токсикантів на початкові стадії розвитку 

деревних рослин. З огляду на це, метою нашої роботи було вивчення впливу 



кожного з токсикантів (Cr
6+

 і Fe
2+

) й кислого газу – хлороводню (HCl) та їх 

сумісної дії на показники проростання насіння і ростові процеси проростків 

однієї з основних лісоутворюючих деревних порід південного сходу України 

– Robinia pseudoacacia L. 

 

УМОВИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Як об’єкт дослідження використовували насіння та проростки Robinia 

pseudoacacia L. (родина Fabaceae Lindl.). Проби насіння відбирали з гілок 

одного порядку галуження декількох середніх дерев з південно-східного боку 

середньої частини крон. Ділянка, на якій здійснювався відбір насіннєвого 

матеріалу, розташована на відстані 20 км (проти рози вітрів) від 

промислового майданчика м. Запоріжжя. Вік культурфітоценозу 30–35 років. 

Для вивчення дії важких металів на рослинний об’єкт 

використовувалися розчини з концентрацією діючого елемента Fe
2+

 – 40 мг/л, 

Cr
6+

 – 7 мг/л. Джерелом Fe
2+

 була сіль FeSO4 · 7H2O, а Cr
6+

 – K2Cr2O7. Газацію 

у відповідних варіантах проводили, починаючи з першої доби закладення 

експерименту. Діюча концентрація хлористого водню у камері складала 300 

мг/м3
, час експозиції – 7 год щодня. У кожному з дослідних варіантів 

аналізувалося по 90 насінин. Дані опрацьовані статистично [7]. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Схожість насіння є одним із найважливіших видів оцінки якості 

насіння, тому що з різним ступенем схожості пов’язані норми висіву і низка 

біологічних особливостей посівного матеріалу. Проростання розглядають як 

появу та формування із зародка насіння важливіших структур, які 

визначають здатність зародка розвитися у ґрунті в нормальну рослину за 

сприятливих умов [4, 34]. Зазвичай кількість пророслого насіння у 

лабораторних умовах більша, ніж у польових. Проте одержаний при 

пророщуванні за найбільш сприятливих умов відсоток схожості насіння 

показує число проростків, яке можна отримати з насіння за сприятливих умов 

[14]. 

Як видно з рис. 1, токсиканти у використаних концентраціях не виявляли 

негативної дії на проростання насіння такої деревної породи, як                          

R. pseudoacacia. Виключення складає варіант із одночасною фумігацією 

насіння газом HCl і додаванням у живильне середовище сполуки Fe
2+

 у 



концентрації    40 мг/л. Схожість насіння у цьому варіанті на 15-у добу від 

початку експерименту становить 81,5 % від норми. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Вплив токсикантів на проростання насіння R. pseudoacacia (15-а 

доба): 1 – Fe
2+

, 2 – Cr
6+

, 3 – Fe
2+

 + HCl, 4 – Cr
6+

 + HCl, 5 – HCl 
 

Проростання насіння R. pseudoacacia у своєму кількісному виявленні 

було на рівні контрольних величин у варіантах з Cr
6+

 і HCl (у % від контролю 

відповідно): 111,1 і 105,6 %. Решта досліджених забруднювачів (Fe
2+

, Cr
6+

 + 

HCl) спричиняла навіть стимулюючий ефект на цей показник (рис. 1). 

Подібне явище, імовірно, пояснюється тим, що використані сполуки 

вплинули на руйнування насіннєвої оболонки (кислотна скарифікація), або 

виступили у ролі мікроелемента (стосується заліза). Це і надало можливість 

насінню проростати більш інтенсивно, ніж у контролі. 

Слід зазначити, що у роботах Т.І. Юсипівої [21] та В.П. Бессонової,      

Т.І. Юсипівої [2] такі фітотоксиканти, як Fe
2+

, Cr
3+

, Pb
2+

, а також SO2 i NO2 у 

концентрації 0,4 мг/м3
 виявляють незначний вплив на проростання насіння G. 

triacanthos. На той час як R. pseudoacacia виявила більшу чутливість за цим 

показником. Автори дійшли до висновку, що тільки схожість не може 

слугувати основним параметром стійкості рослин до забруднюючих агентів. 

Під впливом SO2 зменшується здатність до проростання насіння у 

Picea abies (L.) Karst. i Fagus sylvatica L. [33]. 

Але у багатьох працях показана і стимуляція проростання насіння 

рослинних об’єктів за дії різних фітотоксикантів. На відсутність впливу 

важкого металу (Cd
2+

) на етапі проростання насіння Lepidium sativum L. 

вказують А.А. Сюмка зі співавт. [19]. При цьому в подальшому використані 
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концентрації сполук (Cd(NO3)2 i CdSO4, 9·10
-3

, 9·10
-4

, 9·10
-5

 М) істотно 

гальмували ростові процеси осьових органів тест-культури. За умов 

лабораторного експерименту встановлено, що Cd
2+

 у досліджених 

концентраціях (2·10
-5

, 2·10
-4

, 2·10
-3

, 2·10
-2

 М) пригнічував проростання Pinus             

sylvestris L. Так, енергія цього процесу зменшувалася в межах 58–92 %, а 

схожість – 48–91 % порівняно з нормою [11]. Аналогічний напрямок змін цих 

параметрів спостерігається при висіванні насіння R. pseudoacacia, 

відібраного у зоні емісій Донецького металургійного заводу, у ґрунт, який 

забруднений інгредієнтами викидів даного промислового об’єкта [12]. 

У дослідах із різними концентраціями SO2 встановлена стимуляція 

проростання насіння Eulaliopsis binata (Retz.) Hubbard. [48]. 

Проростання насіння і початкові фази онтогенезу деревних порід за 

умов промислового забруднення освітлені у літературних джерелах значно 

гірше. 

 За контрольованих умов підвищений вміст важких металів (Ni, Cu, Co) 

у 

верхніх горизонтах ґрунту не виявляв помітного впливу на проростання 

насіння 

хвойних порід [17, 20]. 

За свідченням деяких авторів [23, 36, 42, 46] у таких хвойних, як Picea 

abies (L.) Karst., P. rubens Link., Pinus sylvestris L., P. banksiana Lam., Abies 

balsamea (L.) Mill. підвищена кислотність субстрату (рН < 3,5–4) викликає 

зниження схожості насіння і збільшення відпаду сходів. При цьому найбільш 

уразливою є стадія вкорінення проростків. У деяких видів деревних рослин 

проростання насіння відбувається навіть при рН 2,5–3, але практично всі 

сходи згодом гинуть внаслідок недорозвинення коренів і ерозії покривних 

тканин гіпокотилю [18, 23, 42]. У роботі інших дослідників [45] встановлено, 

що показники життєздатності насіння і проростків Tsuga canadensis (L.) Carr. 

не змінюються у дуже кислому середовищі, а проростання насіння Pinus 

strobus L. стимулюється при рН < 3,0. Такі результати, можливо, пов’язані з 

тим, що автори використовували у досліді інші види хвойних рослин. 

Одержані нами дані щодо динаміки проростання насіння R. 

pseudoacacia представлені на рис. 2. При вивченні зміни цього параметра за 

умов надлишкових концентрацій фітотоксикантів було встановлено, що у 

всіх експериментальних варіантах проростання насіння відбувалося на 3-ю 



добу від початку дослідів. Аналіз динаміки проростання насіння у контролі 

свідчить про наявність двох основних максимумів: на 3-ю і 8-у доби. У 

подальшому фіксується зниження активності проростання насіння цього 

виду. 

У варіанті із застосуванням надлишку Fe
2+

 перший пік проростання 

спостерігається на 3-ю добу, а другий – на 6-у. Проте, якщо у контролі 

закінчення проростання насіння зареєстровано на 13-у добу, то у цьому 

варіанті – на 14-у. Початок проростання насіння у дослідному варіанті з Cr
6+

 

співпадає із першим максимумом (3-я доба). Другий пік відмічається на 5-у 

добу експерименту. 

Дещо інша картина характерна для сумісної дії Fe
2+

 і HCl. У цьому 

варіанті максимуми проростання насіння R. рseudoacacia виявлені на 3-ю і        

6–7-у добу. Закінчення його проростання встановлено на 15-у добу. У 

варіантах, де на насіння впливає одночасно Cr
6+

 і HCl, та тільки HCl, хід 

графіку проростання має такий характер: у першому випадку пік процесу 

припадає на 4-у добу, у другому – на 3-ю. Крім того, проростання насіння         

R. pseudoacacia за умов газації HCl є дещо розтягнутим у часі порівняно з 

контролем (рис. 2). 

Контроль 
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Cr 7 мг/л
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Cr 7 мг/л + HCl
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Рисунок 2 – Вплив надлишку Fe
2+

 та Cr
6+

 на фоні обкурювання HCl на 

динаміку проростання насіння Robinia pseudoacacia 
 



Таким чином, проростання насіння R. pseudoacacia у варіантах із 

додаванням Fe
2+

, газацією HCl та сумісною дією фітотоксикантів Fe
2+

 + HCl є 

більш розтягнутим у часі, ніж у контрольному. 

Важливим показником, який характеризує дружність сходів, є енергія 

проростання насіння. При дослідженні впливу надлишкових концентрацій 

забруднювачів на цей показник встановлено, що у дослідних варіантах він 

істотно не відрізнявся від контролю. 

Отже, додавання важких металів (Fe
2+

, Cr
6+

) у середовище 

вирощування, а також обробка насіння R. pseudoacacia кислим газом (HCl) не 

виявили чітко вираженого негативного ефекту на процеси його проростання. 

Тільки за сумісної дії таких токсикантів, як Fe
2+

 і HCl спостерігалося падіння 

схожості насіння та розтягнутість процесу проростання у часі на 2 доби 

порівняно із нормою. Енергія проростання насіння у дослідних варіантах 

практично була на рівні контрольних величин. Ці факти свідчать про те, що 

характеристики проростання насіння за умов забруднення довкілля не 

можуть бути єдиним джерелом інформації стосовно рівня негативного 

впливу інгредієнтів техногенного походження на насіннєве поновлення. У 

зв’язку з цим нами досліджена дія вищенаведених фітотоксикантів на 

комплекс морфобіометричних показників проростків R. pseudoacacia. 

Загальна схема морфологічних проявів страждання рослин від 

"металічного" стресу є більш-менш однаковою для різних видів. За даними      

В. Бусслера [27], при поступовому зростанні концентрації іонів у середовищі 

спостерігається послідовна поява ознак пригнічення рослинного організму:        

І стадія – гальмування росту; ІІ – хлороз листків; ІІІ – некрози асиміляційних 

органів; IV – відмирання коренів. Якщо на рослини одразу діє високий рівень 

важкого металу, то проявляються ознаки третьої та четвертої стадій, 

проминаючи симптоми перших двох. 

Інші дослідники вказують на залежність інгібіторного ефекту дії 

важких металів на ріст органів, і в першу чергу коренів, від дози, природи 

фітотоксиканту, рН розчину, способу обробки, часу експозиції, виду рослини 

[39, 41, 24] та ін. Крім того, картину токсичної дії цієї групи елементів на 

рослини ускладнюють явища синергізму й антагонізму, а також фактори 

довкілля: температура, вологість повітря і ґрунту, інтенсивність освітлення 

тощо [13]. 



Слід відзначити, що наведені у літературі дані переважно відносяться 

до проростків сільськогосподарських рослин. Дані стосовно впливу важких 

металів на ріст проростків деревних культур нечисленні. А дослідження 

подібного роду є важливими з точки зору інформації щодо толерантності 

рослин на ранніх етапах їх розвитку. Гальмування росту – один із самих 

перших і загальних для всіх рослин симптомів страждання від надлишку 

важких металів проявляється в першу чергу на коренях [13]. Іншими 

словами, ріст коренів є раннім морфологічним індикатором фітотоксичного 

ефекту важких металів, тому дослідження цього показника є вкрай 

необхідними [32]. 

Що ж стосується газоподібних полютантів, то за свідченням                  

В.С. Ніколаєвського [8], вони викликають порушення, близькі до 

ініційованих важкими металами. Ступінь цих порушень залежить від 

токсичності і концентрації газів, часу дії та міри стійкості видів. 

Серед факторів, які впливають на реакцію рослин у відповідь на 

забруднення кислими газами, вчені називають температуру, відносну 

вологість повітря і ґрунтову вологу, світло, постачання живильними 

речовинами, вік і стадію розвитку рослин, генетичну стійкість [6]. 

Дослідження, присвячені вивченню дії токсичних газів, стосуються 

здебільшого видимих пошкоджень асиміляційного апарату, в меншій мірі – 

зміни росту надземної частини і врожайності. Ростові реакції кореневих 

систем проростків і віргінільних рослин вивчені недостатньо. Ті нечисленні 

дані, які мають місце в літературі, стосуються численних 

сільськогосподарських об’єктів: Lycopersicon esculentum Mill. [43], L. 

esculentum, Solanum melongena L., Hibiscus esculentus L. [37] та ін., а також 

газонних трав [15]. 

Враховуючи всі вищенаведені факти, істотний інтерес становить 

вивчення як окремої, так і сумісної дії важких металів і кислих газів на ріст 

коренів проростків деревних рослин. Нами досліджений вплив надлишку Cr
6+

 

i Fe
2+

, а також газації HCl на динаміку росту коренів R. pseudoacacia на 

ранніх етапах онтогенезу. В результаті проведених експериментів з вивчення 

фітотоксичності Fe
2+

 в середовищі вирощування встановлено, що на початку 

експозиції проростків довжина коренів дослідних рослин мало відрізнялася 

від контрольних (табл. 1). Це стосується і варіанта з сумясною дією Fe
2+

 та 

HCl. У подальшому спостерігається істотне пригнічення ростових процесів 



коренів проростків, що найбільш виражене за сумісної дії важкого металу і 

газу. Так, якщо на 12-у добу довжина коренів проростків R. pseudoacacia за 

дії надлишку Fe
2+

 складала 71,52 % від норми, то за одночасного впливу Fe
2+

 

та HCl – лише 36,29 %. 

Найменше на досліджений показник впливає обкурювання HCl. 

Довжина кореня проростків у цьому варіанті впродовж експерименту складає 

80,00; 47,01 і 46,62 % від значень параметра у контрольних рослин. 

Аналіз ростової реакції коренів на дію надлишку Cr
6+

 і сумісного 

впливу Cr
6+

 та HCl показав близькі величини. Так, на 3-ю добу значення 

довжини кореня у варіанті із додаванням сполуки Cr
6+ становили 65,88 % від 

контрольних; на 8-у добу – 37,92 %; на 12-у – 37,76 % (табл. 1). Тобто вже з 

самого початку досліду простежується доволі виражене інгібування росту 

кореня, яке підсилюється протягом експозиції.  
 

Таблиця 1 – Вплив фітотоксикантів на ріст кореня проростків R. 

pseudoacacia, tТ = 2,0 

Варіант Доба 
Довжина кореня, 

см 

% від 

контролю 
t 

Контроль  

Fe
2+

 

Cr
6+

 

Fe
2+

 + HCl 

Cr
6+

 + HCl 

HCl 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0,85±0,066 

0,94±0,051 

0,56±0,030 

0,78±0,057 

0,67±0,033 

0,68±0,033 

— 

110,59 

65,88 

91,76 

78,82 

80,00 

— 

1,08 

4,03 

0,80 

2,43 

2,30 

Контроль  

Fe
2+

 

Cr
6+

 

Fe
2+

 + HCl 

Cr
6+

 + HCl 

HCl 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

4,51 ±0,172 

3,35±0,098 

1,71±0,077 

1,72±0,109 

1,45±0,069 

2,12±0,090 

— 

74,28 

37,92 

38,14 

32,15 

47,01 

— 

5,83 

14,81 

13,95 

16,45 

12,26 

Контроль  

Fe
2+

 

Cr
6+

 

Fe
2+

 + HCl 

Cr
6+

 + HCl 

HCl 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

4,74±0,151 

3,39±0,092 

1,79±0,066 

1,72±0,053 

1,42±0,046 

2,21±0,082 

— 

71,52 

37,76 

36,29 

29,96 

46,62 

— 

7,63 

17,88 

18,76 

21,02 

14,71 
 

Ступінь пригнічення росту коренів проростків R. рseudoacacia за 

одночасної дії важкого металу Cr
6+

 та кислого газу на 3-ю добу виражений 

менше, ніж у попередньому варіанті. Даний показник складає 78,82 % від 



контролю. Але впродовж експерименту спостерігається істотне інгібування 

ростових процесів коренів вивчаємої деревної породи. Якщо на 8-у добу 

аналізуємий параметр має значення 32, 15 %, то на 12-у – 29,96 % від норми. 

Отже, сумісна дія Cr
6+

 та кислого газу (HCl) в більшій мірі гальмує ріст 

коренів проростків R. рseudoacacia, ніж це виражено у варіанті із надлишком 

Cr
6+

. 

Для кількісного порівняння металостійкості окремих видів і 

внутрішньовидових рас різноманітних рослин звичайно користуються 

методом кореневого тесту, запропонованого Д. Уілкінсом [47]. Його ще 

називають кореневим індексом або індексом толерантності [13]. Індекс 

стійкості (It) – відношення  приросту кореня на середовищі, яке містить 

метал, до приросту кореня на розчині без металу [35]. Кореневий індекс 

дозволяє порівнювати ступінь впливу важких металів на різні види рослин, 

тому він широко використовується багатьма дослідниками для оцінки 

фітотоксичності цієї групи елементів. 

На думку В. Петерсона і У. Хедреярва [10], у кореневому індексі 

відбивається особливість протекторного захисту рослин, що локалізований у 

меристемній зоні кореня і являє собою продукування у відповідь на стрес 

особливих протекторних білків (фосфопротеїдів). Закономірність є такою, що 

чим вище величина кореневого індексу, тим стійкіша рослина до важкого 

металу. Застосування кореневого тесту при порівнянні токсичності кожного з 

металів Fe
2+

 і Cr
6+

, та їх бінарної дії з HCl у нашому досліді показало, що 

найменший вплив на ріст коренів проростків R. pseudoacacia виявляє Fe
2+

 (рис. 

3).  

На 12-у добу досліду значення кореневого індексу склало 0,72. На 

другому місці за вираженням інгібуючої дії на ростові процеси кореня 

розташовується HCl. Наприкінці експозиції проростків (12-а доба) величина 

індексу толерантності становила 0,47. В інших експериментальних варіантах 

значення цього показника мало відрізнялися між собою і були значно 

нижчими, ніж за дії Fe
2+

 та у варіанті із фумігацією HCl. Так, за надлишку 

Cr
6+

 в середовищі вирощування індекс стійкості (на 12-у добу) дорівнював 

0,38; за сумісної дії Fe
2+

 та HCl – 0,36; у варіанті Cr
6+

 + HCl – 0,30.  В міру 

зниження пригнічуючого ефекту на ріст кореня досліджені токсиканти 

можна ранжувати наступним чином: Cr
6+

 + HCl > Cr
6+ ≥ Fe

2+
 + HCl > HCl > 

Fe
2+

.  



Деякі автори пропонують використовувати для оцінки металостійкості 

рослин поряд із кореневим індексом і зміну довжини гіпокотилю [44]. Ш.Л. 

Чен і Х. Pао [28] повідомляють, що солі Cd інгібували ріст коренів Oryza 

sativa, але не впливали на ріст стебла. 
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Рисунок 3 – Вплив токсикантів на кореневий індекс проростків R. 

рseudoacacia: I – Fe
2+

; II – Cr
6+

; III – Fe
2+

 + HCl; IV – Cr
6+

 + HCl; V – HCl; 1 – 

3-я доба; 2 – 8-а доба; 3 – 12-а доба 
 

За нашими даними, присутність токсикантів у середовищі 

вирощування достовірно гальмувала ростові процеси гіпокотилю R. 

pseudoacacia вже на 8-у добу експерименту (табл. 2). Слабкий ефект 

відзначався у варіантах із додаванням у живильне середовище Fe
2+

 40 мг/л, 

Cr
6+

 7 мг/л і газації HCl. Довжина підсім’ядольного коліна становила 

відповідно 93,15; 91,69; 93,76 % від норми. Дещо сильніше зменшувався цей 

показник при одночасному застосуванні важких металів і газу. 

Зі збільшенням терміну росту рослин за стресових умов 

спостерігається наростання інгібуючого впливу токсикантів. Темпи приросту 

гіпокотилю за 4 доби у даних варіантах скоротилися в межах 12–13 % 

порівняно з 8-ю добою. Якщо ж розглядати ростові реакції вивчаємого 

осьового органа відносно контрольних значень, то істотніші зміни у величині 

гіпокотилю характерні для таких варіантів: Cr
6+

 + HCl; Cr
6+

; Fe
2+

 + HCl. 

Значення даного параметра майже однакові у цих варіантах і становлять, 

відповідно, 73,52; 78,71 і 79,25 %. 

Слід зазначити, що інші автори також спостерігали пригнічення росту 

підсім’ядольного коліна проростків за дії важких металів. Зокрема, 

інгібування ростових процесів цього вегетативного органу відзначалося у 



проростків таких сільськогосподарських культур, як Vigna mungo L., 

Phaseolus vulgaris L. та Sesamum indicum L. за дії Pb
2+

 у концентрації 10
-2

 М 

[26]. 
 

Таблиця 2 – Вплив токсикантів на ріст гіпокотилю сходів R. рseudoacacia           

t Т = 2,0 

Варіант Доба 
Довжина гіпокотилю, 

см 

% від 

контролю 
t 

Контроль  

Fe
2+

 

Cr
6+

 

Fe
2+

 + HCl 

Cr
6+

 + HCl 

HCl 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

4,33±0,106 

3,99±0,066 

3,97±0,063 

3,84±0,060 

3,75±0,048 

4,06±0,082 

– 

93,15 

91,69 

88,68 

86,61 

93,76 

– 

2,83 

2,92 

4,08 

5,00 

2,01 

Контроль  

Fe
2+

 

Cr
6+

 

Fe
2+

 + HCl 

Cr
6+

 + HCl 

HCl 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

5,59±0,089 

4,89±0,056 

4,40±0,081 

4,43±0,077 

4,11±0,062 

4,55±0,065 

– 

87,48 

78,71 

79,25 

73,52 

81,40 

– 

6,67 

9,92 

9,83 

13,70 

9,45 
 

Порівняння росту коренів і гіпокотилю R. pseudoacacia дає змогу 

прийти до висновку, що корінь виявляє більшу чутливість до негативного 

впливу токсикантів. Велика відмінність у пригніченні ростових процесів цих 

двох вегетативних органів спостерігається при застосуванні Cr
6+

 (40,95 %), 

Fe
2+

 + HCl (42,96 %) і Cr
6+

 + HCl (43,56 %) на 12-у добу досліду. 

На наш погляд, це пояснюється концентруванням металів у коренях. 

Нагромадження важких металів у коренях розглядається у літературних 

джерелах як один із захисних механізмів, які перешкоджають пересуванню 

токсикантів до інших органів рослин [31]. 

Сім’ядолям належить важлива роль у розвитку проростків на 

початкових етапах росту. Вони виконують двояку функцію: по-перше, 

містять запас поживних речовин, необхідний для проростання насіння [16]; 

по-друге, при надземному проростанні, як у R. pseudoacacia, сім’ядолі 

піднімаються над поверхнею ґрунту в результаті росту гіпокотилю і 

перетворюються на зелені сім’ядольні листки, що здатні до фотосинтезу [5]. 

У зв’язку з цим певний інтерес становить вивчення зміни площі сім’ядолей 

під впливом використаних нами токсикантів – важких металів і кислого газу, 



тому що від ступеня розвитку площі сім’ядолей залежить забезпечення 

проростків продуктами фотосинтезу на початкових етапах розвитку. 

Досліджені сполуки у використаних концентраціях (Fe
2+

 40 мг/л; Cr
6+

 7 

мг/л; HCl 300 мг/м3
) призводять до неоднозначних змін такого показника, як 

площа сім’ядолей. Так, Fe
2+

, Cr
6+

 і одночасна дія Fe
2+

 + HCl практично не 

впливають на даний параметр (табл. 3). Лише надлишок хрому (VI) у 

середовищі вирощування одночасно з фумігацією хлористим воднем і 

обробка газом окремо достовірно знижують площу сім’ядолей R. 

pseudoacacia. При цьому значення площі цих вегетативних органів склали, 

відповідно, 82,0 і 87,0 % від контрольних величин. 
 

Таблиця 3 – Вплив надлишку Fe, Cr та обкурювання HCl на площу сім’ядолей 

проростків  R. pseudoacacia (12-а доба), t Т = 2,0 

Варіант 
Площа сім’ядолей, 

см2
 

% від 

контролю 
t 

Контроль  1,00±0,030 – – 

Fe
2+

 0,99±0,024 99,0 0,26 

Cr
6+

 0,99±0,026 99,0 0,26 

Fe
2+

 + HCl 0,93±0,033 93,0 1,56 

Cr
6+

 + HCl 0,82±0,021 82,0 4,86 

HCl 0,87±0,022 87,0 3,51 
 

Зниження площі сім’ядолей проростків Gleditsia triacanthos L. i                 

R. pseudoacacia за дії Cr
3+

, Fe
2+

, Рb
2+

 встановила у своїх експериментах                 

Т.І. Юсипіва [21]. В.П. Бессонова та Т.І. Юсипіва [2] вказують на зменшення 

площі даних вегетативних органів у сходів вищевказаних лісових культур 

при зростанні у атмосфері SO2 i NO2, більш значно виражене у R. 

pseudoacacia. 

Перспективним є подальше вивчення комплексного забруднення на 

проростання насіння. 
 

ВИСНОВКИ 

1. Надлишок важких металів (Fe
2+

 40 мг/л, Cr
6+

 7 мг/л) і обкурювання HCl 

(300 мг/м3
) не впливають істотно на динаміку та енергію проростання 

насіння     R. рseudoacacia. Лише у варіантах із додаванням у середовище 

вирощування Fe
2+

 (40 мг/л), газацією HCl (300 мг/м3
) і сумісною дією цих 



сполук проростання насіння є дещо розтягнутим у часі порівняно з 

нормою. 

2. Найбільш інформативним, індикаторним органом негативного впливу 

важких металів (Fe, Cr) та кислого газу (HCl) є корінь порівняно з іншими 

вегетативними органами проростків R. pseudoacacia. Менше піддаються 

токсичній дії гіпокотилі. Сім’ядолі виявилися найбільш стійкими 

вегетативними органами проростків, як за умов надлишку у живильному 

розчині важких металів (Fe
2+

, Cr
6+

), так і при обробці газом (HCl). Ряд 

стійкості органів до негативного впливу токсикантів в міру її збільшення 

виглядає наступним чином: корінь < гіпокотиль < сім’ядолі. 

3. Найбільш виражена негативна дія на ростові процеси коренів проростків     

R. рseudoacacia у варіантах із внесенням Cr
6+

, за сумісної дії Fe
2+

 і HCl, а 

також у варіанті (Cr
6+

 + HCl). Ріст гіпокотилю найбільше гальмується у 

варіантах за одночасної дії важких металів (Fe
2+

, Cr
6+

) і газації HCl, а 

сім’ядолей – у варіанті за сумісного впливу важкого металу (Cr
6+

) і 

обробки кислим газом (HCl). 

4. Негативний вплив важких металів і газів на ростові процеси вегетативних 

органів проростків R. рseudoacacia посилюється за їх сумісної дії. 
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THE INFLUENCE OF HEAVY METALS AND ACID GASES ON INITIAL 

STAGE OF MATURITY OF ROBINIA PSEUDOACACIA L. IN MODEL 

EXPERIMENT 

S.O. Jakovleva-Nosar 
 

The influence of heavy metals (Fe
2+

 40 mg/l, Cr
6+

 7 mg/l) and fumigation 

chlorohydrogen (300 mg/m
3
) separately and co-operation on energy and dynamics 

of the germination seeds, growth processes of seedlings vegetative organs of 

Robinia pseudoacacia L. was studied. 

 

 



УДК 581.4/.9:574.24 

Яковлєва-Носарь С.О. Вплив важких металів і кислих газів на початкові 

стадії розвитку Robinia pseudoacacia L. у модельних експериментах // 

Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – Вип. 13, № 2. – 

С. 87–104. 

Досліджено вплив важких металів (Fe
2+

 40 мг/л, Cr
6+

 7 мг/л) і газації 

хлороводнем (300 мг/м3
) окремо та їх сумісної дії на енергію й динаміку 

проростання насіння Robinia pseudoacacia L., а також на ростові процеси 

вегетативних органів проростків цього виду. 

Бібл. 48. Табл. 3. Рис. 3. 

 


