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Təqdim edilən tədqiqat işində təbii boyaq maddəsi kimi sarağan (Cotinius coggygria) bitkisinin payız yarpaqlarından 

alınan bioekstarktlardakı antosianinlər üçün optimal şərait pH=2.65, t=75 dəqiqə, T=55-60°C, A(λ=520)=0.2090 müəyyən edil-

miş və əldə olunan bioekstraktdan tut ipəkqurdu baramasının ipək liflərinin boyanmasında istifadə edilmişdir. Müxtəlif konsen-

trasiyalı fiksəedici duz məhlullarından 2%-li məhlulların fiksəedici xassəsi və müxtəlif mühitlərə qarşı dayanıqlığı daha yüksək 

olmuşdur.  

 

Açar sözlər: antosianin, təbii boyaq, ipək lif, payız yarpağı, fiksasiya 

PACS: 82.35.Pq, 87.15.rp, 81.05.Lg 

 

1. GİRİŞ 

 

Hal-hazırda qida və yüngül sənayedə antosianin-

lər kimi bioaktiv birləşmələrlə zəngin, antikanserogen, 

antibakterial, antifunqal, antiinflamator və antioksidant 

fəaliyyət göstərən bitki bioekstraktlarına və təbii boyaq 

maddələrinə tələbat getdikcə artmaq üzrədir [1-3]. Eko-

sistemə və bitkilərə zərər vurmadan bu cür təbii bioeks-

traktların əldə olunması və tətbiqi dövrümüzün aktual 

məsələ və tələblərindəndir. Bu tələbatları ödəmək üçün 

iqtisadi və ekoloji cəhətdən daha səmərəli üsullar işlə-

nib hazırlanmaqdadır. İpək, yun, pambıq kimi təbii zü-

lal mənşəli materialların istehlakının insan yaşamında 

xüsusi rolu vardır. Bu cür liflərin süni boyalarla boyan-

ması onların gigiyenik və ekoloji təmizlik keyfiyyətini 

aşağı salır [4]. Bu baxımdan, bu cür təbii liflərin keyfiy-

yətini qoruyub saxlamaq, həm də onları təbii boyaq 

maddələri ilə modifikasiya etməklə bir çox üstün key-

fiyyətli təbii materiallar əldə etmək daha aktual məsə-

lədir. 

 
Şəkil 1. Antosianinlərin ümumi quruluşu. 

Antosianinlər ümumu quruluşu aqlikon və qlüko-

zid olan iki hissədən ibarət polifenollardır (şəkil 1).  

Antosianinlər mühit pH-dan və metal duzlarından 

asılı olaraq rəng dəyişmələrinə səbəb olurlar. Ona görə 

də, antosianinlərlə zəngin bioekstraktlar nəinki qida 

əlavə edicisi kimi [5], həm də təbii liflərin, o cümlədən 

ipəyin boyanmasında da xüsusi yer tutur [6]. Dünya fi-

to- və biokimyaçı tədqiqatçılar tərəfindən antosianin-

lərlə zəngin bioekstrakların alınmasının müxtəlif üsul-

ları göstərilmişdir [7].  

Bu məqsədlə ekosistemə zərər vurmadan vegeta-

siya dövrünü başa vurmuş, antosianinlərlə zəngin Sara-

ğan payız yarpaqlarından təbii boyaq maddələri – anto-

sianinlərin mənbəyi kimi istifadə edilib. Antosianinlər-

lə zəngin boyaq maddələri ilə boyanmış ipək material-

lar gigiyenik və ultrabənövşəyi şüalardan qoruma baxı-

mından əvəzedilməz materiallar hesab edilə bilər [8, 9]. 

Həmin boyanmış ipək liflərin müxtəlif konsentrasiyalı 

duzlarda fiksasiyası fenoloji göstəriciləri nəzərdən ke-

çirilmiş, təhlil edilmiş və müxtəlif mühitlərə davam-

lılığı öyrənilmişdir.  

 

2. MATERİAL VƏ METODLAR 

 

Xam material kimi AMEA-nın Şəki Regional 

Elmi Mərkəzinin “İpəkçilik” şöbəsində yetişdilmiş 

ŞZEM-4 tut ipəkqurdu cinsinin baramalarından, bioek-

strakt əldə etmək üçün isə Azərbaycanın şimal-qərb re-

gionunun Şəki rayonu ərazisində yetişən sarağan bitki-

sinin sarağan (Cotinius coggygria) payız yarpaqların-

dan istifadə edilmişdir. Təcrübələr üçün kimyəvi və fik-

sasiya edici maddələr olaraq HOOC-CH2-CCOOH-

CH2COOH, 96%-li C2H5OH, FeSO4·7H2O, 

KAl(SO4)2*12H2O, CuSO4·5H2O tətbiq edilmişdir.  

 

3. TƏCRÜBİ HİSSƏ 

 

Ekstrakt əldə etmək üçün tünd qırmızı Sarağan 

payız yarpaqlarının otaq şəraitində qurudulmuş və üyü-

dülmüş yarpaqlarından, 70% etanol və Citric turşusu-

nun kristallarından istifadə edilmişdir. Ölçmələr isə 

S220-KIT SevenCompact pH/ion meter (Mettler 

Toledo) və Shimadzu UV-vs 2700-də aparılmışdır. 5 qr 

nümunələr yerləşdirilmiş kimyəvi stəkanların birinin 
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üzərinə 2%-li 50 ml Citric turşusu məhlulu və 50 ml 

70% etanol (EtSitric həcmi nisbət 1:1) məhlulu ikin-

cinin üzərinə isə 100 ml 2%-li Sitrik turşusu məhlulu, 

digərinin üzərinə isə 100 ml distillə su əlavə edib 55-

60°C temperaturda dəmləmə üsulu ilə bioekstraktlar 

alınmışdır (şəkil 2) [7]. 

 

 
 

Şəkil 2. Ektraedicilərdən asılı olaraq alınmış ekstraktlar. 

 

2 saat müddətində ekstraedicilərdən asılı olaraq 

ekstraksiya müddəti və bioekstraktlarda antosianinlərin 

intensivliyi müqayisəli şəkildə izlənilmişdir. Hər 10 də-

qiqədən bir bioextraktlardan nümunə götürülərək ölç-

mələr aparılmışdır. 520 nm dalğa uzunluğunda olan pik 

nöqtələr qeyd edilərək  zamandan asılılıq qrafikləri 

qurulmuşdur (şəkil 3).  

0.02 M Na2CO3 məhlulunda 30 dəq. müddətində 

2 dəfə qaynadılmaqla serindən təmizlənmiş 4,5 q ipək 

fibroin 100 ml məhlulda 60-65°C temperaturda 

140dəq. müddətində antosianinlərin adsorbsiyası pro-

sesi aparılmışdır. Boyanmış ipək, bərabər olmaqla 9 

yerə bölünərək 1, 2 və 3% metal duzlarına 

(FeSO4*7H2O, KAl(SO4)2*12H2O, CuSO4*5H2O) Salı-

naraq 30 dəqiqə saxlanılmaqla fiksasiya edilmişdir. 

 

 
Şəkil 3. - distillə suda, - 2%-li Citric turşusu məhlulunda    

            və  -2%-li Citric turşusu: 70%-li etanolda (1:1)  

            ekstraksiya olunan BE- lardakı antosianinlərin  

            çıxımının zamandan asılılığı. 

 

4. NƏTİCƏLƏR VƏ MÜZAKİRƏLƏR 

 

 
Şəkil 4. Boyanmış ipəyin müxtəlif konsentrasiyalı  

            duzlarda fiksasiyasından alınan rəng çalarları. 

 

2%-li Sitrik turşusu, distillə su extraedicilərinə nə-

zərən EtSitrik ekstraedicisində antosianinlərin absorb-

siyası həm zaman, həm də çıxım baxımından daha üs-

tünlük təşkil edib (şəkil 3). Belə ki, EtCitric məhlulun-

da t=75 dəq., A(abs)=0.2090; 2%-li sitrik məhlulnda 

t=90 dəq., A(abs)=0.2015; Distillə edilmiş suda 

t=130dəq, A(abs)=0.1962 müəyyən edilmişdir. Nəticə-

lərə əsasən payız yarpaqlarında antosianinlərin ekstrak-

siyası üçün ən optimal ekstraedici maddə EtCitric məh-

lulu (1:1), ən optimal zaman isə 55-60°C temperaturda 

75 dəqiqə və pH-2.65 müəyyən edildi. Yəni, bu para-

metrlərlə EtSitrik məhlulunda antosianinlərin çıxımı 

digər ekstraedicilərə nəzərən daha yüksəkdir. Əldə olu-

nan nəticələr cədvəl 1-də göstərilmişdir. 

İpəyi boyamaq məqsədi ilə EtSitrik ekstraedici-

sində alınmış eyni konsentrasiyalı boyaq məhlulundan 

istifadə edilmişdir. Bunun üçün 4,5 q ipək 100 ml bo-

yaq məhluluna salınaraq 2 saat ərzində 60-65°C modi-

fikasiya edilmişdir. Otaq şəraitində qurudulmuş, sonra 

axar suda yuyularaq yenidən qurudulmuş və tərəzidə 

çəkilmişdir. Modifikasiyadan sonra boyanmış ipəyin 

kütləsi 4.59q təşkil etmişdir. Buradan da məlum olur ki, 

1q ipək lif təxminən özünə 0.0196q boyaq maddəsi ad-

sorbsiya etmişdir. Boyanmış ipək 0.5 q olmaqla 9 yerə 

bölünərək 1, 2, 3% metal duzlarına (FeSO4*7H2O,  

KAl(SO4)2*12H2O, CuSO4*5H2O) salınmış, 1 saat 

saxlanılmaqla bərkidilmişdir. Fenoloji təhlildən sonra 

müəyyən edilmişdir ki, 2%-li FeSO4*7H2O, 2%-li 

CuSO4*5H2O və 2%-li KAl(SO4)2*12H2O məhlullar-

da bərkidilmiş ipəklər digər konsentrasiyalı məhlullara 

nəzərən daha tünd rəng göstərmişlər (şəkil 4).  Eyni 

zamanda 2%-li duz məhlulları ilə fiksasiya edilmiş 

rəngli ipəklər digərləri ilə müqayisədə yuyulmaya, 

işığa, istiyə, 96% etil spirtinə (C2H5OH) və 70%-li ase-

tat turşusuna (CH3COOH) qarşı daha davamlılıq gös-

tərmişlər. 



V. ATAYEVA  

56 

                                                                                                Cədvəl 1.  

Ekstraedicilərdən asılı olaraq biofiziki göstəricilər. 

 

Extraedici 

məhlullar 

pH-

başlanğıc 
pH-son 

Zaman 

(dəq.) 

λ=520 nm-də 

absorbsiya 

EtSitrik 2.65 3.42 75 0.2090 

2% sitrik 

məhlulu 
2.53 2.78 90 0.2015 

Distillə su 7.02 4.51 130 0.1962 

 

               NƏTİCƏ 

 

Payız yarpaqlarında antosianinlərin ekstraksiyası 

üçün ən optimal ekstraedici maddə EtSitrik məhlulu, ən 

optimal zaman isə 50-60°C temperaturda 75 dəqiqə və 

ekstraktın mühiti pH=2.65 müəyyən edildi. 1 q ipək 

liflə təxmini 0.0196 q boyaq maddəsi arasında  modifi-

kasiya prosesi getmişdir. 2%-li FeSO4*7H2O, 2%-li 

CuSO4*5H2O və 2%-li KAl(SO4)2*12H2O məhlullarda 

fiksasiya edilmiş ipək liflər digər konsentrasiyalı məh-

lullara nəzərən daha tünd rəng çalarları göstərmişlər. 

Həmçinin, 2%-li FeSO4*7H2O, 2%-li CuSO4*5H2O və 

2%-li KAl(SO4)2*12H2O məhlullarda fiksasiya edilmiş 

ipək liflər digərlərilə müqayisədə yuyulmaya, işığa, 

istiliyə, 96%-li spirt və 70%-li sirkə turşusuna qarşı da-

ha dayanıqlıdırlar. 
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OPTIMALITY OF DYEING THE SILK WITH ANTHOCYANINS WHICH ARE  

OBTAINED FROM AUTUMN LEAVES 
 

In the presented research, the optimal conditions for anthocyanins in the bioextracts obtained from the autumn leaves of 

the smoke tree (Cotinius coggygria) as a natural dye was determined and obtained at pH=2.65, t=75 minutes, T=55-60°C, 

A(λ=520)=0.2090 bioextract was used in dyeing silk fibers of the mulberry silkworm cocoon.  The fixing property of 2% salty 

solution and resistance to different conditions among different concentrations of fixing salty solution has been higher. 

 

В. Атаева 
 

ОПТИМАЛЬНОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ ШЕЛКА АНТОЦИАНИНАМИ,  

ПОЛУЧЕННЫМИ ИЗ ОСЕННИХ ЛИСТЬЕВ 
 

В представленном исследовании определены оптимальные условия содержания антоцианинов в биоэкстрактах, 

полученных из осенних листьев дерева Скумпия кожевенная (Cotinius coggygria) в качестве природного красителя, и 

получены при рН=2,65; t=75 мин.; T=55-60°C; A(λ=520)=0.2090. Полученный биоэкстракт использовали при окраши-

вании шелковых волокон кокона тутового шелкопряда. Фиксирующие свойства 2%-го солевого раствора и устой-

чивость к различным условиям среди различных концентраций фиксирующего солевого раствора были выше. 
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