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Вивчали вплив вищих рослин на чисельність фізіологічних груп мікроорганізмів круго-
обігу азоту в умовах нафтового забруднення ґрунтів. Як об’єкт використовували однорічну 
рослину родини Fabaceae – біб кормовий (Vicia faba var. minor). Модельні експерименти про-
водили в лабораторних умовах. Нафту вносили із розрахунку 50 і 100 г/кг ґрунту. Через чотири 
тижні після внесення нафти в підготовлений ґрунт висаджували насіння  V.  faba var. minor. 
Зразки ґрунту без рослин з нафтою у вищенаведених концентраціях і без нафти, а також з рос-
линами без нафти були контрольними. Період деградації нафти в ґрунті тривав 80 днів, з них 
42 дні – рекультиваційний період за участю рослин. Після зазначеного терміну вивчали чисе-
льність фізіологічних груп мікроорганізмів кругообігу азоту.  

Ключові слова: нафтове забруднення ґрунту, рослини бобу кормового (Vicia faba var. 
minor), амоніфікатори, актиноміцети. 
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ВЛЯНИЕ РАСТЕНИЙ БОБА КОРМОВОГО (VICIA FABA VAR. MINOR) 
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МИКРОБНЫХ АССОЦИАЦИЙ МЕТАБОЛИЗМА АЗОТА 

В ЗАГРЯЗНЕННОЙ НЕФТЬЮ ПОЧВЕ 
Изучали влияние высших растений на численность физиологических групп микроорганизмов 

кругооборота азота в условиях нефтяного загрязнения почв. В качестве объекта использовали одно-
летнее растение семейства Fabaceae – боб кормовой (Vicia faba var. minor). Модельные опыты про-
водили в лабораторных условиях. Нефть вносили из расчета 50 и 100 г/кг почвы. Через четыре не-
дели после внесения нефти в подготовленную почву  высаживали семена V. faba var. minor. Образ-
цы почвы без растений с нефтью в вышеуказанных концентрациях и без нефти, а также с растения-
ми без нефти были контрольными. Период деградации нефти в почве длился 80 дней, из них 42 дня 
– рекультивационный период с участием растений. После указанного срока изучали численность 
физиологических групп микроорганизмов кругооборота азота.  

Ключевые слова: нефтяное загрязнение почвы, растения боба кормового (Vicia faba var. 
minor), амонификаторы, актиномицеты.  
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INFLUENCE OF THE FODDER BEANS (VICIA FABA VAR. MINOR) ON THE NITROGEN 
METABOLISM OF THE MICROBE ASSOCIATIONS IN THE OIL-POLLUTED SOIL 
The present paper is dedicated to the problem of an extensive oil-pollution of territories and the 

necessity of the implementation of soil restoration process. The object is a group of annual Fabaceae 
plants – the fodder beans. The model tests were carried out in the laboratory environment. Oil was 
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applied according to the following ratio: 50 and 100 g/kg (oil/soil). After four weeks of oil adding to 
the prepared soil, the Vicia faba var. minor seeds were planted. The following soil samples were kept 
under observation: pure soil with and without oil, soil and plants without oil. The period of oil 
degradation in soil lasted for 80 days (the period of restoration with the plants presence took 42 days). 
After mentioned period of time a quantity of the physiological groups of the nitrogen cycle 
microorganisms taking part was studied.  

Key words: oil pollution of soil, fodder bean plants (Vicia faba var. minor), amonyficators, 
actinomycetes, oligonitrophyles, nitrogen fixers, nitrificators, denitrificators. 

 
 
На сьогоднішній день проблема деградації земель на Прикарпатті та й у цілому 

по Україні залишається надзвичайно гострою. Карпатський регіон України є регіо-
ном, у межах якого видобувається значна кількість нафти і газу. Нафтові родовища 
міста Борислава, що на Львівщині, розглядаються як об’єкти підвищеного ризику 
екологічної небезпеки. Забруднені нафтою ґрунти є практично непридатними для 
життєдіяльності як ґрунтової біоти, так і вищих рослин. У попередніх дослідженнях 
установлено толерантність до нафтозабруднених ґрунтів рослин осоки шорстковоло-
систої (Carex hirta L.). Експериментально показано, що ці рослини, розмножуючись 
кореневищами, захоплюють забруднені ділянки навіть за наявності сильного забруд-
нення нафтою (100 г/кг), позитивно впливають на фізико-хімічні та мікробіологічні 
властивості ґрунту, призводять до зростання в ньому вмісту основних елементів мі-
нерального живлення – фосфору, калію, магнію, а також сприяють біодеградації наф-
ти в ґрунті (Джура, 2006, 2007; Мороз, 2006; Dzhura, 2007). Поряд із довгокореневи-
щними видами стійкими до нафтового забруднення ґрунту є рослини родини Бобових 
(Fabaceae). Дослідники пояснюють стійкість бобових рослин їх здатністю фіксувати 
атмосферний азот і таким чином забезпечувати себе джерелом мінерального живлен-
ня у нафтозабрудненому ґрунті, де більшість необхідних рослині елементів живлення 
знаходиться у недоступній для рослини формі через змінені фізико-хімічні властиво-
сті ґрунту. Серед інших чинників стійкості називають здатність азотфіксувальних 
бактерій роду Rhizobium, симбіотичних з рослинами бобових, розкладати вуглеводні 
нафти (Frassinetti, 1998; Crowley, 1996). В умовах нафтового забруднення в ґрунті 
підвищується чисельність і активність усіх фізіологічних груп мікрофлори. Разом з 
тим понижується видова різноманітність мікроорганізмів за рахунок виживання не-
багаточисельних видів з високою метаболічною активністю. Співвідношення чисель-
ності мікроорганізмів, які беруть участь в окисно-відновній трансформації азоту, під 
впливом нафтового забруднення змінюється: збільшується кількість азотфіксаторів, 
амоніфікаторів, денітрифікаторів, знижується чисельність нітрифікаторів (Исмаилов, 
1983; Мороз, 2006). Проблема фіксації мікроорганізмами молекулярного азоту привер-
тає велику увагу дослідників. Важливість даного процесу полягає в поповненні запасів 
зв’язаного азоту ґрунтів, покращенні режиму азотного живлення рослин, підвищенні 
родючості ґрунту, а також відзначається значними екологічними і економічними пе-
ревагами утворення біологічного азоту у порівнянні з внесенням азоту мінеральних доб-
рив (Мальцева, 2000). З метою пошуку оптимальних заходів фіторемедіації нафтозабру-
днених територій насіннєвим способом важливим є вивчення впливу рослин бобу 
кормового (Vicia faba var. minor) на зміну чисельності мікрофлори кругообігу азоту в 
ґрунті за дії нафти, а також виникнення і функціонування азотфіксувальних симбіо-
тичних систем мікроорганізмів і рослин бобу кормового.  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Досліди закладали в лабораторних умовах. У посудини з ґрунтом вносили наф-

ту (густиною 0,87 г/мл) у кількості 50 і 100 г нафти на 1 кг сухого ґрунту. Через  
4 тижні після внесення нафти в ґрунт висаджували попередньо замочене у воді (15 год) 
насіння бобу кормового (V. faba var. minor) (Карпин, 2008). Схожість насіння рослин 
у нафтозабрудненому ґрунті визначали за загальноприйнятою методикою (Карпин, 
2008). Період деградації нафти у ґрунті тривав 80 діб, з них 42 доби – рекультивацій-
ний період за участю рослин бобу кормового (V. faba var. minor). Після зазначеного 
терміну визначали кількість фізіологічних груп мікроорганізмів кругообігу азоту. 
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Зразки ґрунту без рослин з нафтою у вищенаведених концентраціях і без нафти, а 
також з рослинами без нафти були контрольними. 

Забір середньої проби ґрунту, підготовку зразка, виготовлення ґрунтової су-
спензії, висів на відповідні середовища, підрахунок колоній проводили, як описано у 
вказаних працях (Гудзь, 2003; Теппер, 1987). Уміст абсолютно сухого ґрунту визна-
чали в 1 г аналізованого сирого ґрунту сушкою бюксів з наважками при 105 оС до 
постійної маси (Теппер, 1987).  

Сапрофіти, або мікроорганізми, що використовують органічні форми азоту, у 
тому числі амоніфікатори, виявляли на м’ясо-пептонному агарі; мікроорганізми, що 
використовують мінеральні форми азоту, у тому числі актиноміцети, виявляли на 
крохмало-аміачному агарі, а також на середовищі Чапека; олігонітрофіли, у тому чи-
слі азотфіксатори і клостридії,  виявляли на середовищі Ешбі для Azotobacter; нітри-
фікатори І та ІІ фаз нітрифікації – на середовищах Виноградського для Nitrosomonas і 
Nitrobacter відповідно; денітрифікатори виявляли на середовищах Гільтая і Баалсруда 
для Thiobacillus denitrificans (Гудзь, 2003; Каравайко, 1972; Теппер, 1987). Підраху-
нок клітин мікроорганізмів (КУО – колонієтвірних одиниць) у 1 г сухого ґрунту на 
твердих середовищах на поверхні і в товщі агару здійснювали безпосередньо на чаш-
ках, ураховуючи розведення і відносну вологість ґрунту. Кількість клітин нітрифіка-
торів та денітрифікаторів визначали за ростом у відповідних рідких середовищах за 
методом граничних розведень, ураховуючи розведення та відносну вологість ґрунту, 
згідно з таблицею Мак-Креді (Теппер, 1987). Результати опрацьовували статистично 
(Деркач, 1977). 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Проаналізовано вплив забруднення ґрунту нафтою на процес проростання на-

сіння бобу кормового (рис. 1, 2). За дії середнього нафтового забруднення (50 г/кг) 
схожість насіння сягала контролю, тоді як за дії нафти 100 г/кг – знижувалася до 50 %, 
що також є високим показником, оскільки в природі за такого рівня забруднення 
розмноження рослин насінням неможливе. Таким чином, виявлено здатність насіння 
бобу кормового проростати у сильно забрудненому нафтою ґрунті. Рослини бобу 
кормового (V. faba var. minor) можуть бути  рекомендовані для заселення нафтозаб-
руднених територій насіннєвим способом.  
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Рис. 1. Схожість насіння бобу кормового в ґрунті, забрудненому нафтою,  

на 7-й день проростання 
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У процесі формування і функціонування біогеоценозів у ґрунті формується мік-
робна асоціація певного складу, чисельності й активності. Мікробна асоціація, розви-
ваючись у строго визначених умовах температури, вологості та окисно-відновного 
потенціалу ґрунту, має специфічні функціональні особливості. У виникненні азотфік-
сувальних симбіотичних систем мікроорганізмів і вищих рослин велику роль відіграє 
вуглецевий обмін симбіонтів. На засвоєння мікроорганізмами молекулярного азоту 
атмосфери впливає ряд екологічних факторів:  вологість і тип ґрунту, ступінь аерації, 
температура, реакція середовища, рівень доступних макро- і мікроелементів, фаза 
росту і розвитку рослин (Андреюк, 1998; Вилесов, 1997; Мальцева, 2000). Бульбоч-
кові бактерії постачають рослину азотними сполуками, а як джерело енергії викорис-
товують сполуки вуглецю, які синтезуються рослинами. Ризобіальний симбіоз бобо-
вих і бульбочкових бактерій значно залежить від нагромадження вуглеводів (моноса-
харидів) у тканинах рослин (Родынюк, 1979).  Виявлено, що нафтове забруднення 
ґрунту практично не впливає на швидкість утворення і кількість бульбочок на коре-
нях рослин бобу кормового (V. faba var. minor) (рис. 3). Розвиваючись в умовах наф-
тового забруднення ґрунту, рослини бобу кормового здійснюють його фіторекульти-
вацію, оскільки беруть участь у біодеградації компонентів нафти, подібно до осоки 
шорстковолосистої (Carex hirta L.) (Мороз, 2006). Інтенсивне нагромадження вугле-
водів у тканинах V. faba var. minor сприяє симбіотичній взаємодії азотфіксувальних 
бактерій і рослин, що виявляється у відсутності відмінностей в утворенні бульбочок 
рослинами, вирощеними в ґрунті як з нафтою, так і без неї.  

 

 
                Контроль             Нафта 50 г/кг   Нафта 100 г/кг 
Рис. 2. Дванадцятиденні рослини бобу кормового в умовах росту в нафтозабрудненому ґрунті 

 
Вивчено вплив нафтозабрудненого ґрунту і рослин бобу кормового (V. faba var. 

minor) на зміну чисельності фізіологічних груп ґрунтових мікроорганізмів кругообігу 
азоту (таблиця). 

Чисельність сапрофітних мікроорганізмів, які використовують органічні форми 
азоту, у тому числі амоніфікаторів (Proteus, Pseudomonas, Bacillus, Clostridium, Alter-
naria, Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Trichotecium і ін.), у ґрунті з нафтою без рослин  
значно знизилася (див. таблицю). Така зміна, очевидно, є адаптивною відповіддю мік-
робного угруповання на токсичний вплив нафти, яка проявляється виживанням лише 
видів, метаболічно активних у даних стресових умовах. Тобто можна припускати зни-
ження видової різноманітності мікробоценозу. Кількість мікроорганізмів цієї групи в 
ґрунті з нафтою, але в присутності рослин, навпаки, зросла, хоча й незначно. Це можна 
пояснити позитивним впливом рослин бобу кормового (V. faba var. minor) на сапрофіт-
ну мікрофлору, які покращують структуру ґрунту, його водно-повітряні і сорбційні 
характеристики, збагачують мінеральними речовинами. 
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                              Контроль                                               Нафтове забруднення ґрунту 

Рис. 3. Ризобіальний симбіоз бобу кормового і бульбочкових бактерій 

Кіль , у тому 
числі актиноміцетів (Bacillus, Aspergillus, Achromobacter, Streptomyces і ін.), у ґрунті з 
нафт

Azoto

s, Nitrosovibrio; Nitrobacter, Nitrospira, Nitrococcus і ін.) у нафтозабрудне-
ному

 

 
кість мікроорганізмів, що використовують мінеральні форми азоту

ою (100 г/кг сухого ґрунту) без рослин значно зросла, тоді як у ґрунті з нафтою і 
рослинами збільшилася несуттєво (див. таблицю). Представники цієї групи переваж-
но аероби, більшість – сапрофіти. Очевидно, на зростання чисельності цих мікроор-
ганізмів у присутності нафти більший вплив має  доступність збільшеної кількості 
джерел вуглецевого живлення, ніж змінений кисневий режим й інші екологічні фактори.  

Чисельність олігонітрофілів, у тому числі азотфіксаторів і клостридій (Achro-
mobacter, Azospirillum, Klebsiella, Rhizobium, Bradyrhizobium, Frankia, Clostridium, 

bacter, Azotomonas, Beijerinckia, Derxia і ін.), у нафтозабрудненому ґрунті з рос-
линами і без них суттєво не змінилася (див. таблицю), але із збільшенням концент-
рації нафти в ґрунті (100 г/кг) спостерігається тенденція до зростання кількості цих 
мікроорганізмів (майже вдвічі) у присутності рослин бобу кормового (V. faba var. 
minor) (варіант 6 щодо варіанту 5) (рис. 4). Азотфіксатори використовують продукти 
метаболізму нафтоокиснюючих мікроорганізмів. Їх нітрогеназна система різко інгі-
бується киснем. Чисельність азотфіксаторів у нафтозабрудненому ґрунті незначно 
змінюється, можливо, завдяки погіршенню доступу кисню в ґрунт та інтенсивному 
споживанню кисню збільшеною кількістю аеробних нафтоокиснюючих бактерій 
(Исмаилов, 1983).  Зростанню чисельності мікроорганізмів цієї фізіологічної групи в 
нафтозабрудненому ґрунті у присутності рослин бобу кормового сприяє покращення 
рослинами фізико-хімічних характеристик ґрунту та виникнення вуглецевого обміну 
між ними. 

Кількість нітрифікаторів І та ІІ фаз нітрифікації (Nitrosomonas, Nitrosococcus, 
Nitrosolobu

 ґрунті з рослинами і без них суттєво знизилася (див. таблицю). Найменшу кіль-
кість цієї групи мікроорганізмів виявлено в ґрунті з нафтою (100 г/кг) без рослин. 
У присутності рослин у цьому ж ґрунті мікроорганізмів виявилося хоча і значно мен-
ше, ніж у контрольному зразку, але на два порядки більше, ніж у ґрунті без рослин. 
Оскільки інтенсивність нітрифікації визначає концентрація вуглецевого субстрату і 
розчиненого кисню, зменшення чисельності цієї фізіологічної групи мікроорганізмів 
можна пояснити чутливістю їх до низької концентрації кисню і великої кількості ор-
ганічних речовин, які інгібують розвиток цих мікроорганізмів. 

Значно зростає чисельність денітрифікаторів (Pseudomonas, Paracoccus, 
Bacillus, Thiobacillus і ін.) у нафтозабрудненому ґрунті як з рослинами, так і без, при-
чому майже вдвічі більше в присутності рослин бобу кормового, ніж без них. Біль-
шість денітрифікаторів – факультативно-анаеробні хемоорганотрофи. При дисиміля-
ційній денітрифікації нітрати  є  окиснювачами органічної речовини,  що  забезпечує  
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м
до
ікроорганізми енергією. Очевидно, у присутності нафти ґрунт збагачується легко-
ступними органічними сполуками. Під дією нафтоокиснюючих мікроорганізмів, 

активність яких зростає в присутності рослин, утворюється велика кількість продук-
тів неповного окиснення парафінів нафти. Крім цього, у нафтозабрудненому ґрунті 
створюється сприятливий для денітрифікаторів кисневий режим (погіршується до-
ступ кисню). Можливо, нафтове забруднення понижує активність нітратредуктази, 
що компенсується збільшенням чисельності денітрифікуючих мікроорганізмів  
(Исмаилов, 1983). 
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Рис. 4. Чисельність олігонітрофілів у нафтозабрудненому ґрунті за впливу рослин бобу 

кормового (Vicia faba var. minor): 
1 – ґрунт без нафти без рослин; 2 – ґрунт без нафти з рослинами; 3 –  нафта, 50 г/кг ґрунту без 
рослин; 4 – нафта, 50 г/кг ґрунту з рослинами; 5 – нафта, 100 г/кг ґрунту без рослин;  6 – нафта, 

100 г/кг ґрунту з рослинами 

ВИСНОВКИ 
1. Чисельність мікроорганізмів, які використовують органічні форми азоту, у 

тому числі амоніфікаторів, у ґрунті з нафтою без рослин бобу кормового значно зни-
зилася, у присутності рослин – незначно зросла.  

2. Кількість мікроорганізмів, що використовують мінеральні форми азоту, у 
тому числі актиноміцетів, у ґрунті з нафтою без рослин значно зросла, тоді як у ґрун-
ті з нафтою і рослинами збільшилася несуттєво.  

3. Чисельність олігонітрофілів, у тому числі азотфіксаторів і клостридій, у наф-
тозабрудненому ґрунті з рослинами і без суттєво не змінилася, але із збільшенням 
концентрації нафти в ґрунті у присутності рослин їх кількість незначно зростала.  

4. Кількість нітрифікаторів у нафтозабрудненому ґрунті з рослинами і без них 
суттєво знизилася. У присутності рослин у цьому ж ґрунті цих мікроорганізмів ви-
явилося на два порядки більше, ніж без рослин.  

5. Значно зросла чисельність денітрифікаторів у нафтозабрудненому ґрунті як з 
рослинами, так і без, причому майже вдвічі більше у присутності рослин, ніж без них.  

6. Рослини бобу кормового (Vicia faba var. minor), насіння яких виявилося здат-
ним проростати у сильно забрудненому нафтою ґрунті і які в цих умовах здійснюють 
позитивний вплив на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту, мо-
жуть бути рекомендовані для заселення нафтозабруднених територій насіннєвим 
способом. 
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