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З літературних даних відомо, що підвищені концентрації важких металів
здатні призводити до множинних порушень багатьох фізіологічних процесів в
рослинному організмі, найбільш чутливим з яких є фотосинтез. Для
ефективного його перебігу важливе значення має стан пігментного комплексу,
одним із показників якого є вміст основних пігментів фотосинтезу (Сергейчик,
1994; Данильчук, 2005). Також уміст хлорофілів а і b та їх суми в значній мірі
характеризує стійкість рослин. Стан пігментного комплексу в хлоропластах
пов’язаний із загальним метаболізмом рослин та значною мірою залежить від
зовнішніх факторів, зокрема забруднення довкілля. Тому метою досліджень
було з’ясувати в модельних умовах зміни вмісту основних пігментів
фотосинтезу в листках різних видів тополь за певного рівня забруднення
сполуками важких металів.
Для вегетаційних дослідів використовували Populus italica (DuRoi)
Moench, P. deltoides Marsh., P. simonii Corr., P. candicans Ait. Нижню частину
однорічних живців тополь для кращого укорінення на 18 год замочували в 2 %
розчині гетероауксину і потім висаджували в глиняні вазони об’ємом 0,7л.
Укорінені живці поливали водопровідною водою та 1 раз на тиждень протягом
2-х місяців сумішшю сполук важких металів у перерахунку на іон металу в
концентраціях 1, 5 і 10 гранично допустимих концентрацій (ГДК). ГДК для
нікелю становила 3 мг/кг ґрунту, купруму – 3, цинку – 23, плюмбуму – 30,
кадмію – 4. В якості джерел важких металів використовували наступні сполуки
CdSO4, Ni(NO3)2, CuSO4, ZnSO4, (CH3COO)2Pb•Pb(OH). Контрольні рослини не
зазнавали дії важких металів і поливались водопровідною водою. Рослини
вирощували при природному рівні освітленості і температурі +25–30 0С. Уміст
основних
пігментів
фотосинтезу
визначали
спектрофотометрично
загальноприйнятими методами (Бессонова, 2006).

69
Аналіз отриманих результатів свідчить, що в контрольному варіанті
дослідів найбільший уміст хлорофілу а притаманний асиміляційному апарату
P. deltoides. Так, його кількість у 1,4–1,9 рази перевищувала таку у P. simonii та
P. candicans. Водночас під впливом іонів важких металів встановлена вище
тенденція змінюється. За дії сполук важких металів у концентрації ГДК
найбільша його кількість встановлена у P. simonii (0,16 мг/г с.р.), а за
вирощування рослин при 10 ГДК важких металів – у P. italica. Результати
дослідів дозволяють констатувати, що під впливом мінімальних концентрацій
важких металів у листках P. simonii і P. italica вміст хлорофілу а зменшується
на 24–39 %, тоді як у P. deltoides та P. candicans – на 47–59 % відносно
контролю. За дії важких металів 5 ГДК його кількість у листках P. simonii і
P. italica зменшується відносно контролю в середньому в 2,4 рази. В той час у
P. candicans і P. deltoides – в 3,8 і 4,8 рази відповідно. Під впливом сполук
важких металів у максимальній концентрації найменше зменшення його вмісту
(в 3 рази) відбувається у P. italica, тоді як в листках P. deltoides, P. candicans та
P. simonii – в 5,3–9,7 разів.
Незважаючи на те, що хлорофілу а належить провідна роль в процесах
фотосинтезу, останній неможливий за відсутності інших компонентів
пігментної системи (Головач, Демків, 2006). Вивчення змін вмісту хлорофілу b
видами тополь свідчить, що у P. italica та P. candicans під впливом мінімальної
концентрації сполук важких металів його вміст, у порівнянні з контролем,
зменшувався в 1,4 рази. В той час, як кількість хлорофілу b в листках P.
deltoides і P. simonii була меншою в 1,7 і 2,3 рази відповідно. Проте необхідно
констатувати, що за дії важких металів у максимальних концентраціях у
вищезазначених видів відбувається менше відносне зниження вмісту хлорофілу
b. Так, в листках P. deltoides і P. simonii його кількість була в 5 разів нижча, ніж
у контролі, а у P. italica та P. candicans – у понад 7 разів. Аналогічна динаміка
спостерігається і в зменшенні суми хлорофілів а і b.
Отже, на підставі отриманих результатів можна констатувати, що під
впливом сполук важких металів у максимальних концентраціях найменшими
темпами зменшується вміст хлорофілу а в органах асиміляції P. italica, тоді як
хлорофілу b – у P. simonii.

