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Проведены модельные и полевые исследования двух ассоциаций нефтеокисля-
ющих микроорганизмов по очистке нефтезагрязненной морской воды. Результаты 
модельного эксперимента показали, что при их внесении в загрязненную искусствен-
ную морскую воду происходила значительная убыль нефти в среде. Через 2 месяца 
под воздействием ассоциации 1 б утилизировано 85,8 и 68,8 % нефти при 1 и 3 %-ном 
загрязнении соответственно. За этот же период убыль нефти в среде с ассоциацией 
2 составила 77,2 и 65,6 %. При этом для обеих ассоциаций титр клеток составлял 
107 КОЕ/мл. В полевых условиях деструкция нефти происходила более интенсивно. 
Уже через месяц в бассейнах с морской водой под воздействием исследуемых ассоци-
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аций наблюдалась практически полная утилизация нефти. В отличие от модельного 
эксперимента, в этих условиях большую активность проявила бактериально-дрож-
жевая ассоциация 2, которая более адаптирована к условиям аридного климата 
этого региона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нефтяное загрязнение, нефтеокисляющие микроорганиз-
мы, ассоциация, деструкция нефти, модельный эксперимент, полевой эксперимент.
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Мұнаймен ластанған теңіз суларын тазалау бойынша мұнайтотықтырғыш микроорга-
низмдердің екі қауымдастығына модельдік және далалық зерттеулер жүргізілді. Модельдік 
тәжірибе нәтижесі, оларды жасанды ластанған теңіз суына енгізгенде ортада мұнайдың 
айтарлықтай азайғанын көрсетілді. 2 айдан кейін 1 қауымдастықтың әсерінен 1 % және 
3 %-тік ластауына байланысты мұнайды 85,8 % және 68,8 % пайдаға асырды. Осы кезең-
де 2 қауымдастық бар ортада мұнайдың азаюы 77,2 % және 65,6 % құрады. Солай бола 
тұра екі қауымдастық үшін жасуша титрі 107 КОЕ/мл болды. Далалық жағдайда мұнайды 
деструкциялау қарқынды болды. Содан кейінгі 1 айдан кейін теңіз суы бар қауызда зерт-
телуші қауымдастықтардың әсерінен мұнайды толықтай дерлік пайдалануы байқалды. 
Модельді тәжірибеден айырмашылығы, бұл жағдайда үлкен белсенділікті, осы аймақтың 
құрғақ ауарайына бейімделген 2 бактериалды-ашытқы қауымдастығы көрсетілді. 
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Model and field studies of two associations of oil-oxidizing microorganisms for cleaning oil-
contaminated sea water have been carried out. The results of the model experiment showed that 
when they were introduced into contaminated artificial sea water, a significant loss of oil occurred 
in the medium. After 2 months, under the influence of association 1 b, 85.8 and 68.8 % of oil were 
disposed of at 1 and 3 % pollution, respectively. During the same period, oil losses in the medium 
with association 2 were 77.2 and 65.6 %. At the same time, for both associations, the cell titer was 
107 cfu / ml. Under field conditions, the destruction of petroleum occurs more intensively. Already in 
a month in the basins with sea water under the influence of the studied associations almost complete 
utilization of oil was observed. In contrast to the model experiment, in these conditions, bacterial-
yeast association 2 showed great activity, which is more adapted to the arid climate of this region.

KEY WORDS: oil pollution, oil-oxidizing microorganisms, association, destruction of oil, model 
experiment, field experiment
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