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Из нефтезагрязненных почв месторождения Кумколь Кызылординской области 
выделено и идентифицировано 12 микроорганизмов, обладающие высокой нефтеде-
структирующей активностью, изучена их биосовместимость. Все культуры были 
толерантны друг к другу. На основе отобранных штаммов составлены ассоциации, 
способные активно утилизировать нефть месторождения Кумколь, а также мазут 
и дизельное топливо. Наиболее активными были два ассоциации, состоящие из трех 
и четырех бактерий. Изученные ассоциации могут быть использованы при биореме-
диации нефтезагрязненных почв Кызылординской области.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефть, нефтепродукты, микроорганизмы-деструкторы, 
ассоциации микроорганизмов, биосовместимость.
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МҰНАЙМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚТЫ БИОРЕМЕДИАЦИЯЛАУ 
ҮШІН МИКРОАҒЗАЛАРДЫҢ ҚАУЫМДАСТЫҚТАРЫ

А.Қ. САДАНОВ, б.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі, «Микробиология және вирусология 
ғылыми-өндірістік орталығының» бас директоры
Г.А. СПАНКУЛОВА*, экология және ауылшаруашылық микробиология зертханасының ғылыми 
қызметкері
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«Микробиология және вирусология ҒӨО» ҚР,
050010, Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі 105

Қызылорда облысы Құмкөл мұнай кен орының мұнаймен ластанған топырағынан мұнай-
ды ыдырататын 12 микроағзалар бөлініп алынып және идентификацияланды. Олардың 
биосәйкестілігі зерттелді. Барлық дақылдар бір-бірімен төзімді болды. Таңдап алынған 
штамдардың негізінде Құмкөл мұнай кенінің мұнайын, сондай – ақ мазутты және дизельді 
отынды белсенді ыдыратуға қабілетті қауымдастықтар құрылды. Үш және төрт бакте-
риядан тұратын екі қауымдастық белсенді болды. Зерттелген қауымдастықтар Қызы-
лорда облысының мұнаймен ластанған топыраған биоремедиациялауда қолдануға болады. 

НЕГІЗГІ СӨЗДЕР: мұнай, мұнайөнімдері, микроағзалар-деструкторлар, микроағзалар 
қауымдастығы, биосәйкестілік.
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From oil-contaminated soils of the Kumkol field of the Kyzylorda region, 12 microorganisms 
having with high oil destructive activity were isolated and identified, studied their biocompatibility. 
All cultures were tolerant of each other. Based on the selected strains, associations were compiled 
that could actively utilize the oil of the Kumkol field, as well as fuel oil and diesel fuel. The most 
active were two associations consisting of three and four bacteria. The associations studied can 
be used in bioremediation of oil-contaminated soils of Kyzylorda. 

KEY WORDS: oil, oil products, microorganisms-destructors, associations of microorganisms, 
biocompatibility.
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