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ÖN SÖZ

Bovaqçılıq Azərbaycanın iqtisadi həyatında özünün qədim tarixi və geniş yayılması 
ilə seçilən sənət sahələrindən biri olmuşdur. Ölkəmizdə bu sənət sahəsinin meydana gəlib 
inkişaf etməsində iki amil mühüm rol ovnamışdır. Bu amillərdən birini boyaqçılığm əsas 
tətbiq obvekti olan dulusçuluq, gön-dəri məmulatı istehsalı, xüsusilə xalçaçılıq və parça 
toxuculuğu kimi sənət sahələrinin Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində geniş 
yayılıb inkişaf etməsi təşkil edir. Əslində boyaqçılıq sənəti gön-dəri, dulus məmulatı, xalça 
və parça istehsalının yekun mərhələsi olub hazır məhsulların bədii zövqlə bəzədilməsinə 
xidmət edirdi. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində aparılan arxeoloji qazıntılar zama
nı əldə edilmiş maddi mədəniyyət nümunələri sübut edir ki, hələ ibtidai icma quruluşu 
dövründə ölkəmizdə yaşayan tayfalar toxuculuq və dulus məmulatlarını müxtəlif rənglərə 
boyamağı bacarırdılar. Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda yaşayan əhalinin meşələrdə 
bitən ağacların yarpaqlarından yüksək keyfiyyətli boya hazırlaması və onun vasitəsilə pal
tarlarına əlvan naxış vurması haqqında e.ə. V əsrdə yaşamış yunan tarixçisi Heredot da 
məlumat verir.

Boyaqçılıq sənətinin Azərbaycanda meydana gəlib inkişaf etməsini şərtləndirən ikin
ci mühüm amil, heç şübhəsiz ki, ölkə ərazisinin bitki və heyvan mənşəli boyaq vasitələri 
ilə zəngin olmasıdır. Bu məsələdə ayrı-ayrı rənglərin və rəng çalarlarının alınmasında 
əvəzsiz rol oynayan boyaq xassəli bitkilərin bolluğu böyük əhəmiyyət daşımışdır. Yaşa
dıqları ərazidə yetişən bitkilərin kimyəvi xüsusiyyətləri haqqında heç bir elmi biliyə malik 
olmayan bovaqçı babalarımız və nənələrimiz əsrlər boyu əldə edilmiş zəngin təcrübəyə 
əsaslanaraq istədikləri rəng və rəng çalarlarını almağı bacarırdılar. Azərbaycan boyaqçı
larının parça və xalça toxuculuğunda istifadə edilən 50-yə qədər rəng və rəng çaları al
ması bacarığı bu sahədə zəngin təcrübənin və ənənənin formalaşmasından xəbər verir. 
Əksər hallarda həm bovaqçı, həm də xalçaçı rolunda çıxış etmiş nənələrimizin yaratdıq
ları şux rəngli, parlaq, təravətli və uzunömürlü xalça nümunələrinin zamanın sınağından 
çıxaraq incəsənət nümunəsi kimi dünya muzeylərinin və şəxsi kolleksiyaların bəzəyinə 
çevrilməsində onların rəng çalarlarının harmoniyası həlledici rol oynamışdır.

Azərbavcanda boyaqçılıq sənətinin yaranması, inkişafı, yayılma arealı, ayrı-ayrı 
rənglərin alınması zamanı tətbiq edilən texnoloji üsullar uzun müddətdir ki, tarixçilərin, 
etnoqrafların və sənətşünasların diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanda yetişən boyaqxassəli 
bitkilərin kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi istiqamətində də xeyli iş görül
müşdür. Bununla belə, boyaqçılq işinin inkişaf tarixini, yayılma arealını, texnoloji üsulları, 
ən başlıcası isə ölkədə yetişən boyaq bitkilərinin elmi təsnifatını özündə əks etdirən vahid 
bir vəsaitin olmaması yalnız tədqiqatçilar üçün deyil, həm də müasir dövrdə parça toxu
culuğu və xalçaçılıqla məşğul olanlar üçün də çətinliklər yaradırdı. Bu çətinliklərin aradan 
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doktoru, professor Vidadi Muradov tərəfindən hazırlanmış "Boyaqçılıq" adlı tədqiqat 
işi mühüm aktuallıq kəsb edir. Son illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev cənablarının təşəbbüsü ilə ölkəmizdə ipəkçilik və xalçaçılığın inkişaf etdirilməsi 
istiqamətində böyük işlərin görülməsi bu əsərin elmi və praktiki əhəmiyyətini daha da 
artırır.

Bu tədqiqat işi yalnız boyaqçılıq sənətinin tarixini öyrənən tədqiqatçılar üçün deyil, 
həm də müasir dövrdə xalça məmulatı və ipək parça istehsalı ilə məşğul olan mütəxəssislər 
üçün də stolüstü kitab rolunu oynaya biləcək. Kitabın boyaqçılıq sənətinin tarixinə həsr 
olunmuş hissəsi zəngin faktiki materiallar əsasında yazılmışdır. Müəlliflər burada boyaq
çılıq sənətinin yaranıb inkişaf etməsi, onun Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrindəki məhəlli 
xüsusiyyətləri haqqında maraqlı məlumat verirlər. Onlar haqlı olaraq göstərirlər ki, bu 
xüsusiyyətlərin kökündə hər bir bölgənin malik olduğu boyaq vasitələri ehtiyatları mühüm 
rol oynamışdır. Bu ehtiyatlar arasında bitki (boyaqotu, sarağan, müxtəlif bitkilərin kökü, 
gövdəsi, qabığı, yarpağı, meyvəsi və s.) və heyvan (qırmız, purpur, koşenil, karmin və s.) 
mənşəli boyaq vasitələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Müəlliflər kitabda boyaq bitkilərinin 
hər bir hissəsinin və növünün yığılma, qurudulma və saxlanma qaydaları haqqında olduq
ca faydalı məlumat vermişlər.

Tədqiqat işinin digər hissəsi yun ipin boyanması zamanı istifadə edilən boyaq 
bitkilərinin kimyəvi və bioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Onu da 
göstərmək lazımdır ki, XIX əsrin ikinci yarısında süni boyaq vasitəsi olan alizarinin kəşf 
edilməsi, bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da bitki mənşəli təbii boyaları sı
xışdırıb aradan çıxardı. Bununla belə, süni boyanın ucuzluğuna, hazırlanma texnologiya
sının sadəliyinə baxmayaraq, bu yolla hazırlanmış xalça məmulatları heç vaxt təbii boya
larla naxışlanmış xalçaları üstələyə bilmədi. Bunu yaxşı başa düşən mütəxəssislər artıq bir 
neçə onillikdir ki, xalça istehsalında təbii boyalardan istifadəyə qayıtmağı tələb edirlər. 
Azərbaycanda xalça istehsalına xüsusi önəm verildiyi indiki dövrdə bu məsələ daha bö
vük aktuallıq kəsb edir. Zamanın tələbini vaxtında duyan müəlliflər kitabda ölkəmizdə 
vetişən boyaq xassəli bitkilərin kimyəvi-bioloji xüsusiyyətləri, yayılma arealı, hansı rəng 
və rəng çalarının alınmasında istfadə oluna bilməsi və digər məsələlər haqqında praktiki 
əhəmiyyət daşıyan məlumat vermişlər.

Bütövlükdə, belə hesab edirəm ki, oxucuların mühakiməsinə təqdim edilən bu 
tədqiqat işini məşğul olduqları elm sahəsinin tanınmış və püxtələşmiş mütəxəssisinə çev
rilmiş Mayis Qasımovun və Vidadi Muradovun növbəti yaradıcılıq uğuru adlandırmaq 
olar.

Camal Mustafayev 
tarix elmləri doktoru, professor 7





Boyaqçılığın tarixinə dair
Təbiətdə rəngsiz heç bir bitki yoxdur. Bar verməyən ağacların belə gövdəsi, yarpaq

ları rənglidir. Lakin bütün bitkilərin hamısı deyil, yalnız bəziləri «boyaq bitki»ləri adlanır. 
Boyaqçılıq sənəti bəşər tarixinin inkişafı, insan şüurunun təkamülü ilə yol yoldaşıdır. Rəng 
duyumu insanın gözəllik, estetika haqqında ilk qənaəti, təbiətdən ilhamlanaraq elə təbiətin 
özündəncə əldə etdiyi ilk bəzəyidir.

İndiyədək Azərbaycanda boyaqçılıq sənətinin tarixi bir-birindən maraqlı məqalələrin, 
araşdırmaların, tədqiqatların mövzusuna çevrilmiş, bu istiqamətdə mühüm nailiyyətlər 
əldə edilmişdir. Tarixi-etnoqrafik mənbələrdə bu sənətin Azərbaycan ərazisində yaranması, 
yayılması, insanların gündəlik məişətinə nüfuz etməsi dünya tarixşünaslığma istinadlarla, 
maddi mədəniyyət nümunələri, arxeoloji qazıntıların nəticələri əsasında şərh edilmişdir. 
Milli botanika elminin Azərbaycan florasının boyaq bitkiləri ehtiyatlarına dair axtarışları
nın nəticələri də diqqətəlayiqdir. Bu araşdırmalarda Azərbaycan florasının tərkibində 1800 
növə qədər dərman əhəmiyyətli, 850 növə yaxın efir yağlı, 600 növə qədər alkaloidli, 500 
növdən artıq nektarlı, 830 növə kimi aşı təbiətli, 1500 növə qədər boyaq xüsusiyyətli, 300 
növə yaxın vitaminli, şirəli, kauçuklu, potaşlı, sodalı, yağlı, dekorativ bitkinin daxil olduğu 
göstərilir.

Boyaqçılıq Azərbaycanda peşəkar səviyyədə formalaşan, praktik cəhətdən get-gedə 
öz miqyasını genişləndirən, bir nəsil, ailə məşğuliyyətinə, atadan oğula keçərək təkmilləşən 
və yaşadılan bir sahə olmuşdur. Hətta, orta əsrlərdə Gəncə, Naxçıvan, Beyləqan, Bərdə, 
Qəbələ, Quba, Qazax, Borçalı, İrəvan, Dərbənd, Təbriz, Ərdəbil, Urmiya, Xoy kimi inki
şaf etmiş şəhərlərdə ayrı-ayrı sahələrlə məşğul olan sənətkarların yaşadıqları məhəllələrlə 
yanaşı, ayrıca boyaqçı məhəllələri də olmuşdur. Azərbaycan boyaqçılığının əsas xammalı 
bitkilərdir.

Azərbaycanda bütün xalq tətbiqi-sənət sahələrində, daha sonralar isə incəsənətin 
əksər sahələrində, həmçinin qida sənayesində istifadə olunsa da, boyaqçılıq daha çox xal
çaçılıqla bağlı olmuşdur. Azərbaycan xalçalarının Bakı (Abşeron), Qarabağ, Naxçıvan, 
İrəvan, Gəncə, Qazax-Borçalı, Quba, Şirvan, Təbriz kimi qruplarına daxil olan xalça və xalça 
məmulatlarının sənətkarlıq xüsusiyyətlərindəki fərqləri yaradan ən başlıca səbəblərdən biri 
də bu nümunələrin toxunduğu coğrafi areallarda tarixən mövcud olmuş və müstəqil sənət 
sahəsi kimi inkişaf etmiş boyaqçılıqdır. Bununla yanaşı, xalçaların rəng həlli onu toxuyan 
xalçaçının mənsub olduğu tayfanın, nəslin rənglərə olan münasibətindən, rənglərə hansı 
anlam verməsindən birbaş asılı olmuşdur. Azərbaycan xalçaçılığında yaxın areallarda to
xunan və eyni qrupa aid edilən, lakin müxtəlif rəng həllinə malik olan xalça nümunələrinin 
mövcudluğu da məhz bu amillə bağlıdır. 9



Statistik göstəricilərdən məlum olur ki, Azərbaycan ərazisində xalçaçıların sayı ilə 
müqayisədəboyaqçılarınsayı qat-qat az olmuşdur. Bu, bilavasitə boyaqçıların ilboyu fasiləsiz 
fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. Xalçaçılıq, Azərbaycanın demək olar ki, bütün ərazisində ge
niş yayıldığından və boyaq maddələrinə tələbat get-gedə daha da gücləndiyindən, həm 
də bitki örtüyünün növ müxtəlifliyini nəzərə alan boyaqçılar kənd-kənd gəzər, hazırla
dıqları boyaqların ticarətini artırar, həm də elə yerindəcə bir neçə ay müddətində xalçaçı
ların hazırladıqları yun ipliklərin boyanması ilə məşğul olardılar. Azərbaycan ərazisində 
hələ ticarət əlaqələrinin, bölgələrarası münasibətlərin zəif olduğu dönəmlərdə xalçalar hər 
məntəqənin öz bitkiləri hesabına boyanan iplərdən toxunurdu. Bir zamanlar kütləvi sənət 
sahəsi olan boyaqçılığın Azərbaycan ərazisində inkişaf perspektivləri çar Rusiyasının da
diqqətindən kənarda qalmamışdı.

İstənilən xalçanın gözəlliyinin və uzunömürlülüyünün qarantı düzgün və keyfiyyətlə
boyanmış iplərdir. Boyaqçılığın inkişafı üçün ən vacib şərt zəngin meşələrin, meyvə ağacla

və artıq hazır maddələrin mübadiləsinə də öz təsirini göstərmişdir.
bitkilərin bəzilərinin qurudulmuşunu, bəzilərinin isə yaşını (təzəsini) 

yararlı hesab edirdilər. Yovşan, dəliçətənə, dazıotu, rezeda, qaraqınıq kimi 
ayrı-ayrı hissələri ilə yox, bütünlükdə yararlı hesab edilirdilər. Çiçəkləri topla

rının, alp və subalp çəmənlərinin, mineral bulaqların olmasıdır. Bu baxımdan Azərbaycan 
kifayət qədər zəngin ehtiyatlara malikdir. İqtisadi-ticari əlaqələrin miqyası boyaq bitkilərinin



yıb qurutmaq və ilin bütün fəsillərində ip boyamaq mümkün idi. Oduncağından istifadə 
olunan ağaclar doğranılır və qurudulurdu. Bəzən onlar üyüdülər, toz halında boyaqçılıqda 
tətbiq olunardı. İllərlə toplanmış təcrübə nəticəsində boyaqçılar hər boyaq bitkisinin yığım 
vaxtını və yerini də düzgün müəyyənləşdirə bilirdilər. Çiçək və ot boyaq bitkiləri alp və 
subalp çəmənlərindən, digər bitkilər isə həyətyanı sahələrdən, bağlardan, bostanlardan, 
həmçinin meşələrdən toplanılardı. Toplanmış meyvələrin, digər meşə bitkilərinin, otların 
qurudulması payızın son aylarında başa çatdığından bu dövr boyaqçılıq işi üçün daha mü
nasib vaxt hesab olunurdu.

Gəncəbasarda, Qarabağda, Şirvanda, Qubada ip boyanmadan üç gün əvvəl yalnız zəy 
məhlulunda, yaxud alça, qora, zoğal meyvəsindən hazırlanmış maddələrlə qarışdırılmış 
zəy məhlulunda aşqarlanardı. Boyaqçılar ipləri boyamaq üçün böyük ölçülü mis qazanlara 
üstünlük vermişlər. İplərin boyaq məhlulunda saxlanılma vaxtı da bir neçə dəqiqədən, bir 
neçə saata və yaxud günədək dəyişmişdir. Bu müxtəliflik istənilən rəngin alınmasından və 
boyaqçının peşəkarlığından, yunun düzgün seçimindən birbaşa asılı olmuşdur.



Xalça xammal cəhətdən, ilk növbədə, xalqın təsərrüfatının məhsuludur. Tarixən bu
rada yetişdirilən balbas, bozax, merinos, cəro, herik, Qarabağ qoyunu, Şirvan qoyunu kimi 
məhsuldar qoyun cinslərinin yunundan xovlu, həm də xovsuz xalçalar, keçi qəzilindən isə 
palaz, çuval, çatı, sicim və s. toxumaq üçün iplər hazırlanmışdır. Qoyunların yunu ildə iki 
dəfə - yazm sonunda və payızın əvvəllərində qırxılır. Yaz aylarının sonunda qırxılan yun 
uzun və təmiz olduğundan xalça toxuculuğu üçün daha münasib hesab olunur. Sağlam, 
yumşaq və parlaq yunlu qoyunların yunundan alınan iplər xalçaçılıq üçün daha müna
sib hesab olunmuşdur. Yun qırxıldıqdan sonra yuyulur, qurudulur, çırpılır, daranır, əldə 
əyirildikdən sonra ondan yun kələf hazırlanır. Bundan sonra isə boyama prosesi başlayır, 
iplərin boyadılması zamanı onların hansı məqsədlə, daha doğrusu, xovlu və ya xovsuz 
xalça, yaxud xalça məmulatı üçün istifadə olunacağı mütləq nəzərə almır. Məsələn, xovsuz 
xalçaların (kilim, sumax, cecim, palaz, zili, şəddə) və xalça məmulatları (çatı, örkən, xurcun, 
məfrəş, duzqabı və s. ) gündəlik məişətdə daha çox istifadə olunduğundan, onların toxu- 
nuşunda bir qədər dayanıqlı və al-əlvan rənglərlə boyanmış yun ipliklərdən istifadə edilir.

'A
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Etnoqrafik tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycan ərazisində yetişdirilən qonur, sarı, 
qumral, açıq-şabalıdı rəngli yunu olan qoyun növləri ilə müqayisədə, qara, tünd şabalıdı 
rəngli yunu olan qoyun növləri azlıq təşkil edir. Açıq rəngli qoyun yunlarından hazırlanan 
ipliklər sarı, qırmızı, tünd rəngli yunlar isə qara, şabalıdı, sürməyi rəngli boyalara daha 
keyfiyyətlə tabe olurdular. Tədbirli boyaqçılar yay fəslini "boyaqçılığm hazırlıq mərhələsi" 

12 də adlandırırlar. Həmçinin ipin boyağı necə götürməsindən "arxayın olmaq" üçün onları 



yay meyvələri - tut, zeytun, kal itburnu qalından, əzgil, heyva, moruq, cır alma, armud, 
gavalı, murdarça və s.-nin meyvələrindən, yarpaqlarından, oduncaqlarından hazırlanmış 
məhlullarda qaynadardılar. Bu zaman boyanan iplər artıq ilk boyanma sınağını keçir, sarı, 
şəkəri, açıq-yaşıl kimi rənglərlə növbəti boyanma mərhələsinədək saxlanırdılar.

Gözəllik, ruzi-bərəkət, sevinc, şadlıq, xoşbəxtlik rəmzi olan qırmızı rəng Azərbaycan 
xalçalarını səciyyələndirən əsas rənglərdən biridir. Xalçalar üzərində onun bir sıra keçici 
- açıq-qırmızı, al-qırmızı, çəhrayıyaçalan çalarları tətbiq olunmuşdur. Təbiətdə bu rəngin 
əsas mənbəyi boyaqotu - marena bitkisidir. Azərbaycanda boyaqotunun «qızıl boya» ad
lanan növü daha geniş yayılmışdır. Qırmızı boyaq həmçinin, heyvan mənşəli koşenil adlı 
həşəratdan almır.

Azərbaycanda boyaqotunun ən geniş yayıldığı ərazilər Muğan, Naxçıvan bölgəsi və 
Xəzərsahili vilayətlər olmuşdur. Quba, Dərbənd və Lənkəran ərazilərində bu qiymətli bitki
nin əkin sahələrinin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət verilmiş, bundan xeyli gəlir götürül
müşdür. Boyaqotunun becərilməsi Dərbənd şəhərinin ətrafında geniş vüsət almışdır. Quba 

əhalisi dərbəndlilərin bu sahədəki 
müvəffəqiyyətlərini görərək, bo
yaqotu bitkisini becərməyə başla
mışlar. Müşkür, Şabran, Şeşpara 
mahallarmdakı əkin sahələrindən 
ildə on min pudlarla boyaqotu yı
ğılmışdır. XIX əsrin 40-cı illərindən 
etibarən bu sahədə məhsuldarlıq 
daha da güclənmişdi. Bu da Ru
siya imperiyasında sənayenin 
əsas sahələrindən biri olan to- 
xuculuğun rəngə böyük tələbatı 
ilə əlaqədar idi. Azərbaycanda 
becərilən boyaqotu bitkisindən 
alınan boyaq öz keyfiyyətinə görə

Rusiyada, Avropa bazarlarında yüksək qiymətləndirilir, əla növ hesab edilirdi. Hollan
diyadan, Fransadan, İngiltərədən gətirilən boyaqlardan daha yüksək qiymətləndirilən 
Azərbaycan boyağı ucuz başa gəldiyindən rus sahibkarlarının diqqətini daha çox cəlb 
edirdi. Onlar bu sahənin inkişafına xüsusi diqqət və maraq göstərirdilər. XIX əsrin II yarı
sında bəzi sahibkarlar Dərbənd və Quba əyalətlərində becərilən boyaqotu bitkisinin digər
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ölkələrə ixracını da təşkil edirdilər. Azərbaycandan Rusiyanın mərkəzi quberniyalarına, 
Nijqorod yarmarkasına və Moskvaya göndərilən boyaqotu kökünün miqdarı ildən-ilə ar
tırdı. Təkcə 1861-ci ildə Dərbənddən 197430 pud, Bakıdan 930 pud, Niyazabaddan isə 8380 
pud boyaqotu kökü yola salınmışdır. Bitkinin baha qiymətə satılması onun istehsalının 
genişlənməsinə imkan yaradırdı. Bitkinin becərilməsində geniş miqyasda muzdlu əmək 
tətbiq olunurdu.

1862-ci ildə London şəhərində təşkil olunmuş sərgidə Azərbaycandan gətirilən bo
yaqotu kökünü nümayiş etdirən Qazaxan Mustafa oğlu ilə Mustafa Qaramirzə oğlu fəxri 
fərman, Hacı Cavad Əlibəy isə yüksək keyfiyyətli boyaqotu yetişdirdiyi üçün fəxri fərman 
və qızıl medal almışlar. 1857-ci ildə Londonda təşkil olunmuş ümumdünya sərgisində Al
lahqulu Hacı oğlunun və Cəfər Hacı Məmmədyar oğlunun Quba qəzasından gətirdikləri 
boyaqotu fəxri fərman və medallara layiq görülmüşdür.

Boyaq xammalının yayıldığı ekoloji şəraitdən, torpağın neytral qələviliyindən, tur- 
şuluğundan, kimyəvi tərkibindən, havanın temperaturundan, piqment maddələrinin top
lanma dinamikasından, boyamada istifadə olunan suyun cod, yarımcod, orta yumşaq və 
yumşaq olmasından, həmçinin boyadılan yun ipin fiziki və kimyəvi xüsusiyyətlərindən 
asılı olaraq alınan rəng və çalarlarda müəyyən dəyişikliklərin baş verməsi də mümkündür.



Boyaqçılar tut, alma, heyva, zəfəran, tozağacı, andız, şüvərən, yonca, baldırğan, üzər
lik, soğan, dəvəayağı, səhləb kimi bitkilərin yarpaqlarından, çiçəklərindən, köklərindən və 
meyvələrindən sarı rəngli boyaq maddəsi almaq üçün istifadə edirdilər. Quba boyaqçıları 
bölgənin təbii imkanlarına müvafiq şəkildə sarı rəngi daha çox alma ağacının qabığından, 
baldırğandan alırdılar. Burada alma qabığının yumşalması üçün onu iki gün suda saxlayır, 
sonra aşqarlanmış kələf bu qabıqlarla birgə qaynadılır, tünd-sarı rəng əldə olunurdu. Cır 
alma qabığı isə boyaq kökü ilə birlikdə qaynadıldıqda ondan narınca çalan qırmızı, kərpici 
alınırdı.

Bakı boyaqçılığında Abşeron florasının imkanlarına uyğun olaraq sarı rəng mənbəyi 
kimi əsasən zeytunun oduncağı və yarpaqları, tut və əncir yarpaqları tətbiq edilirdi. Tut 
yarpağı ilə boyanmış ip istənilən keyfiyyəti almadıqda o yenidən ya soğan qabığından, 
yaxud da sarağan bitkisindən hazırlanmış məhlula salmırdı. Şirvan bölgəsində sarı rəngin 
mənbəyi kimi əsasən dəliçətənə tətbiq olunurdu. Sarı rəngli, xüsusilə açıq-sarı çalarlı ipləri 
sonradan digər rənglərlə də boyamaq mümkün olurdu. ] 5



Mavi, sürməyi kimi çoxçalarlı rənglər əsasən 
Hindistandan gətirilən indiqo boyaq bitkisinin yar
paqlarından hazırlanmış küp boyağından almırdı. 
Avropalılar uzun əsrlər boyu bu boyanın kimyəvi 
olduğunu düşünmüş və onu «Hindistan daşı» ad
landırmışlar. XVI əsrdən etibarən ipək, pambıq və 
yun iplərin, parçaların boyanmasında tətbiq olun
muşdur.

Təbiət özü yaşıllıq mənbəyi olsa da, maraqlıdır 
ki, boyaqçılıq təcrübəsində heç bir bitki yaşıl rəngin 
mənbəyi kimi göstərilmir. Laboratoriya sınaqları za
manı murdarça, yovşan, yarpız, gicitkən, ərik, toza- 
ğacı, armud, üzüm, kartof, kök, pazı, tut və s. kimi 
bitkilərin meyvə, yarpaq, oduncaq hissələrindən ha
zırlanan məhlullarla yun ipi yaşıl rəngə boyamağa 
nail olmuşlar. Yaşıl rəngə boyamaq üçün əvvəlcədən 
san rəngə boyanmış yun ipi bir neçə dəqiqə indiqo 
məhlulunda saxlayırlar. Bir neçə dəqiqədən sonra 
ip çıxarılır və açıq havada saxlanılır. Bu zaman in
diqo məhlulu hopmuş iplik açıq havada oksidləşir 
və rəngini dəyişir. Yaşıl rəngin hansı çalarının 
əldə edilməsi boyaq vannasına əlavə edilən indiqo 
məhlulunun miqdarından asılıdır. Yaşıl və sürməyi 
rənglərin daha tünd çatarlarını əldə etmək üçün bo
yaq vannasına yenidən indiqo məhlulu əlavə etmək 
lazımdır.

Bitkilərdən qara rəngin əldə olunması mürək
kəb prosesdir. Bu rəngi əsasən murdarçadan, kampeş 
ağacının oduncağından, qoz qərzəyindən və yarpaq
larından, çaytikanı yarpaqlarından, nar qabığından, 
itburnu meyvəsinin qalından, qara qozun meyvə 
yanlığmdan alırdılar. Azərbaycanın demək olar ki, 
hər yerində qara rəngli boyağın eyni bitkilərdən 
alınma üsullarında, məhlulun qaynama vaxtında



müəyyən qədər fərqlər var. Quba boyaqçıları qara rəngin həm açıq, həm də tünd çalarını 
əldə etmək üçün qoz ağacından istifadə edirdilər. 4-5 saat həmin qabıqlarla birlikdə qayna
yan kələf açıq-qara rəngdə olurdu. Daha tünd rəng almaq üçün həmin məhlula daha sonra 
qara zağ (dəmir kuporosu - FeSO4 7H2O) da əlavə edib bir gün ərzində ipi onun içərisində 
saxlayırdılar. Bu halda bəzən qazana kal qoz gərzəkləri də əlavə edilə bilərdi. Şirvanın Dil- 
man, Xatman, Hacıman, Basqal kimi kəndlərində qozun qabığı ilə birlikdə qaynadılmış 
iplər qazandan çıxarılan kimi təzək külünə basdırılırdı. Bu bölgədə yabanı nar meşəsi geniş 
yayıldığından ən keyfiyyətli qara boyaq mənbəyi də elə nar hesab olunurdu. Şirvan bo
yaqçıları turş narm qabıqlarını iplə birlikdə qaynadardılar. Qarabağda ağ rəngli yun kələfi 
yarpız bitkisi ilə qara rəngə boyadırdılar. Burada bəzən boyaq kökü ilə qırmızı rəngə boya
dılmış kələfi qara zağda aşqarlayır və sarağan yarpaqları ilə birlikdə qaynadaraq qara rəng 
alırdılar. Nar qabıqlarını zəylə birlikdə mis qazanda qaynatdıqdan sonra onun içərisinə 
paslanmış köhnə dəmir parçası atdıqda boyanan iplərin rəngi daha davamlı olurdu.

Azərbaycan florasında şabalıdı rəngin mənbəyi sayca azdır. Boyaqçılar xalça iplərini 
müxtəlif boyayıcı məhlullarla uyğunlaşdıraraq şabalıdı rəngi əldə edə bilmişlər. Qubada 17



gəndalaş meyvəsi, göyəm ağacının qabığı boyaqotu- 
nun təmizlənmiş kökü ilə, Qarabağda boyaq kökü ca
van heyva ağacının yarpaq və budaqları ilə qaynadılır
dı. Naxçıvanda boyaqçılar şabalıdı rəngi əsasən qoz və 
palıd ağaclarından alırdılar. Ümumiyyətlə, cavan qoz 
ağacının yaş qabığından hazırlanan məhlulda qayna
dılan iplər saf şabalıdı rəng alırdılar. Lakin bu halda 
kələfin üzərinə əvvəlcədən kül səpilirdi. İp boyaq qa- 
zanındakı məhlul tam soyuduqdan sonra çıxarılır və 
qurudulurdu. Bu prosesin maraqlı tərəflərindən biri 
də qeyri-ənənəvi olaraq ipin əvvəlcədən aşqarlanma- 
masıdır. Şirvanda sütül qoz qərzəyi, qoz ağacının yar
paq və zoğları qaynadılır, içərisinə zəylə birlikdə ip 
də salmırdı. Abşeron boyaqçıları şabalıdı rəngi əncir 
yarpaqları ilə sarı rəngə boyanmış ipləri boyaq kökü 
məhlulu ilə birlikdə qaynadaraq şabalıdı rəng alır
dılar. Gəncəbasarda əvvəlcədən aşqarlanmış qırmızı 
boyaq maddəsi ilə boyanmış ip bir neçə gün küp bo
yağında saxlanılırdı.

Xovlu xalçalara nisbətən xovsuz xalçalar 
üzərində paklıq simvolu olan ağ rəngin istifadəsi 
zəifdir. Ümumiyyətlə, döşəmə üçün nəzərdə tutulan 
kilim, sumax, cecim, vəmi kimi xovsuz xalçalarda daha 
tutqun ağ rəngli iplərdən istifadə olunurdu. Qoyun
ların təbii rəngli yunundan hazırlanmış iplər bu hal
da boyanmırdı, yalnız müəyyən emaldan keçdikdən 
sonra digər boyanmış iplərlə birlikdə istifadə olu
nurdu. Hər bir xalça toxunduğu bölgənin təbiətinin, 
insanlarının, məişətinin, adət-ənənələrinin aynası
dır. Araşdırmalar zamanı XIX əsrin II yarısından XX 
əsrin sonlarmadək yaşayıb yaratmış, bu bölgələrdə 
xalçaçılarla birlikdə çalışmış Abşerondan, Qubadan, 
Gəncəbasardan, Qarabağdan, Qərbi Azərbaycandan 
olan boyaqçılar haqqında məlumatlar toplanmışdır.







Boyaqçılar
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Abdullayev İbrahim Rza oğlu
(1935-2012). Sınıx kəndi, Gədəbəy rayonu.

Aslanov Əyyub Aslan oğlu 
(1902-1951). Füzuli şəhəri.

Aslanov Qabil Əyyub oğlu 
(1932-1961). Füzuli şəhəri.

Aslanova Sitarə Həsən qızı
(1888-1983). Bilgəh kəndi, Bakı şəhəri.
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Atakişiyev Qaflan Ağalar oğlu 
(1930-1984). Şuşa şəhəri.

Atakişiyev Əli Ağalar oğlu 
(1925-1975). Şuşa şəhəri.

Atakişiyev Əmir Ağalar oğlu 
(1903-1989). Şuşa şəhəri.

Atakişiyev Nizami Mirzə oğlu
(1941). Şuşa şəhəri.
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Atakişiyev Seymur Teymur oğlu
(1942). Şuşa şəhəri.

Atakişiyev Teymur Ağalar oğlu
(1918-1985). Şuşa şəhəri.

Benyaminov Yunata Benyaminoviç
(1860-1940). Qırmızı Qəsəbə, Quba rayonu.

Binyaminov Sevi Yunatayeviç
(1894-1970). Qırmızı Qəsəbə, Quba rayonu.
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Əliməmmədova Səyyarə Məmmədağa qızı
(1937-2003). Novxanı kəndi, Bakı şəhəri.

Əliyev Əfqan Rza oğlu
(1935-1997). Ağdam şəhəri.

Əliyev Əsəd Orduxan oğlu
(1925-2012). Kəlbəcər rayonu.
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Əliyev Kərim Səməd oğlu
(1904-1964). Füzuli şəhəri.

Əliyev Loğman Rza oğlu
(1930-1978). Ağdam şəhəri.

Əliyev Rasim Əsəd oğlu
(1956). Kəlbəcər rayonu.

Əliyev Zahid İdris oğlu
(1953). Kəlbəcər rayonu.
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Əliyev Zakir Allahverdi oğlu 
(1931-1991). Gəncə şəhəri.

Fərəcov İsgəndər Əmrah oğlu 
(1895-1966). Şuşa şəhəri.

Fərəcov Vaqif Camal oğlu 
(1945-1999). Gəncə şəhəri.

Fərəcov Qəmbər Əmrah oğlu 
(1890-1973) Şuşa şəhəri.
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Gülməmmədov Cənnət Murad oğlu
(1933-2003) Laçın rayonu.

Hacıyev Əmrah Məşədi Əli oğlu 
(1911-1975). Füzuli şəhəri.

Hacıyeva Gülsüm Salman qızı 
(1903-1990). Türkan kəndi, Bakı şəhəri.

Hüseynov Hüseyn Mürsəl oğlu
(1937). Cəbrayıl şəhəri.
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İbadov İlqar Knyaz oğlu 
(1961). Şuşa şəhəri.

İfraimov Mardaxay Sadıqoviç
Qırmızı Qəsəbə, Quba rayonu.

İfraimov Səvi Sadıqoviç
Qırmızı Qəsəbə, Quba rayonu.

İfraimov Yaruxom Mardaxayeviç
(1925). Qırmızı Qəsəbə, Quba rayonu.
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İsmayılova Şeybəxanım Yufduməli qızı
(1906-1988). Zirə kəndi, Bakı şəhəri.

Mədətova Sürəyya Ağəli qızı 
(1952-2002). Ağsu rayonu.

Məmişov Cəmil Süleyman oğlu
(1887-1968). Bərdə şəhəri.

Mütəllibova Ruqiyyə Yavər qızı
(1934-1991). Pirşağı kəndi, Bakı şəhəri.
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Mütəllimova Manuşaq Baxşı qızı
(1906-2000). Pirşağı kəndi, Bakı şəhəri.

Nağıyev Camal Əsgər oğlu 
(1928-1993). Gəncə şəhəri.

Nağıyev Eyyub Məmmədəli oğlu
(1936-1985). Gəncə şəhəri.

Nağıyev Rüfət Eyyub oğlu 
(1960). Gəncə şəhəri.
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Nəbiyeva Hökümə Məcid qızı
(1907-1990). Bilgəh kəndi, Bakı şəhəri.

Nəsirova Seyidməsmə Mirqafar qızı
(1913-1963). Ramana kəndi, Bakı şəhəri.

Nuriyev Dayandur Nuru oğlu
(1938-2005). Ağcabədi şəhəri.

Nuriyev Nuru Babaş oğlu
(1901-1967). Ağcabədi şəhəri.
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Quliyev Moqif Baxış oğlu 
(1929-1978). Bərdə şəhəri.

Quliyev Salam Surxay oglu 
(1942-2012). Sofulu kəndi, Zəngəzur mahalı, 

Qarakilsə rayonu.

Quliyeva Sürəyya Qulu qızı
(1951). Cəbrayıl şəhəri.

Rüstəmov Cahangir Salah oğlu
(1913-1966). Bərdə şəhəri.
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Rüstəmov Rasim Cahangir oğlu
(1949). Bərdə şəhəri.

Rüstəmov Tofiq Cahangir oğlu 
(1940-2006). Bərdə şəhəri.

Səfərov Nüsrət Mahmud oğlu 
(1925-1988). Bərdə şəhəri.

Sürürova Ədiləxanım Yofduməli qızı 
(1920-2002). Zirə kəndi, Bakı şəhəri.
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Şükürova Kürsümxanım Mirzəqulu qızı 
(1864-1974). Zirə kəndi, Bakı şəhəri.

Xəlilova Pərixanım Ağəli qızı 
1958-ci il. Ağsu rayonu.

Zülfüqarova Hüriyyəxanım Nağı qızı 
(1928-2008). Novxanı kəndi, Bakı şəhəri.

xcdaverdiyev Rza Həbib oğlu 
(1896-1968). Təbriz şəhəri. 

1916-0 Üdə Gəncə şəhərinə köçüb.
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Boyaq bitkilərinin toplanması
Boyaq bitkilərinin tədarükünə bu işi görəcək adamlar arasında maarifçilik işinin apa

rılmasından başlamaq lazımdır. Tədarük işi açıq-quru və günəşli havada həyata keçiril
məlidir. Yəni, şehli və ya yağışdan islanmış bitkiləri toplamaq olmaz; çünki bu zaman bitki 
xammalı düzgün qurumur, qaralır və öz boyaq xüsusiyyətlərini itirir. Tədarük prosesində 
boyaq xammalına lazım olmayan kənar bitkilərin və lazım olmayan hissələrin qarışmasına 
yol verilməməlidir. Bu halda da boyaq xammalının keyfiyyəti aşağı düşür və onun boyama 
qabiliyyəti azalır.

1. Ot hissəsinin yığılması - Ot halında bitən boyaq bitkilərinin yerüstü (ot) hissəsi 
adətən çiçəklənmədən əvvəl və ya çiçək açdıqca toplanır. Bu zaman ya bitkinin 
gövdəsi yarpaqları ilə birlikdə bıçaq və ya oraq vasitəsilə kökün yanından, ya 
da ki, gövdənin yalnız yuxarı hissəsindən kəsilib götürülür.

2. 'Yarpaqların yığılması - Yarpaqlar bitkilərin tamam çiçək açdığı və ya çiçəklərinin 
solmağa başladığı, bəzən hətta meyvələri yetişib qurtardığı dövrdə toplanma
lıdır. Toplama işi əllə aparılır və bu zaman bağ qayçılarından istifadə olunur. 
Oxşar bitki yarpaqlarının qarışdırılmasma yol vermək olmaz. Yığılan məhsul 
səliqə ilə, əzilmədən qat-qat səbətə döşənməli və onların arasına seyrək olmaq
dan ötrü quru, nazik çubuqlar qoyulmalıdır.

3. Çiçəklərin yığılması - Çiçəklər tamamilə açıldıqdan sonra toplanmalıdır. Təda
rük zamanı bıçaq və qayçıdan istifadə edilə bilər.

4. Meyvə toxumlarının yığılması - Meyvə və toxumlar tam yetişdikdə toplanma
lıdır. Bu zaman ilk olaraq bitkilər oraq və ya dəryazla biçilir, dərzlənir, xırmana 
daşınaraq əllə və yaxud xüsusi maşınlarda döyülür, daha sonra təmizlənərək 
xüsusi anbarlara təhvil verilir.

Şirəli meyvələr (giləmeyvələr) tam yetişdikdən sonra ya səhər tezdən, ya 
da gün batana yaxın (hava sərinləşəndə) toplanmalıdır. Günün isti saatlarında 
yığılan meyvələr tez xarab olur və keyfiyyətini itirir. Giləmeyvələr ehtiyatla 
toplanmalı və içərisi kətan parça ilə örtülmüş kiçik səbətlərə yığılmalıdır. Belə 
meyvələri seyrək şəkildə sərib qurutmaq lazımdır. Şirəsiz, quru meyvələri ka
ğız torbalara da yığmaq olar. Yetişməmiş və ya vaxtı ötmüş giləmeyvələrin top
lanması məsləhət görülmür.

5. Köklərin, kökümsov gövdələrin və kök yumruların yığılması - Bitkilərin yer
altı hissələri (kök, kökümsov gövdələr, kök yumruları) onların inkişaf dövrü 
bitdikdən sonra - yəni payızda və yazın başlanğıcmda toplanmalıdır. Bunun 
üçün ucu iti, ensiz polad bel və ya külünglərdən istifadə etmək olar. Çıxarılan 37 



kök hissələrini əvvəlcə soyuq su ilə yuyub torpaqdan təmizləyir (təmizləmək 
üçün süngərdən istifadə edilir), sonra onların çürümüş, zədələnmiş, yararsız 
hissələri kəsib atılır və qalan hissələri qurudulur.

6. Qabığın yığılması - Ağac və kol halında olan boyaq bitkilərinin qabıqlarını ya
zın ilk ayında - ağaclarda şirə cərəyanı yenicə başlayan dövrdə toplayırlar. Bu 
zaman bitkinin gövdə və qol-budaqlarının qabığını soyub toplamaq asan olur. 
Toplanma işi əllə aparılır. Bunun üçün bıçaqla budağın üzərində bir-birindən 
20-30 sm aralı iki dairə kəsilir. Həmin dairələr uzununa kəsiklə birləşdirildikdən 
sonra əlin içərisinə alınıb burulur. Bu zaman şirəli qabıqlar çox asanlıqla boru 
və nov şəklində qopur.

7. Tumurcuqların yığılması - Tumurcuqlar əsasən yaz aylarında toplanır. Çün
ki açılmağa yaxın şişməyə başlayan tumurcuqların daxilindəki boyaq maddə
lərinin həcmi daha çox olur. Toplama zamanı əli budağın ucundan başlayaraq 
yavaş-yavaş aşağı tərəf sürüşdürmək lazımdır. Lakin bu zaman tumurcuqların 
əzilməsinə yol verilməməlidir.



Boyaq bitkilərinin qurudulması
Boyaq bitkilərinin lazımı şəraitdə qurudulması boyaq xammalı tədarükü işinin ən 

mühüm mərhələsidir. Bu məqsədlə qabaqcadan xüsusi yer hazırlanmalıdır. Yaş və ya 
nəmli bitkilər tez çürüyüb xarab olduğundan, onlar toplanan kimi qurudulmalıdır. Bo
yaq bitkilərinin yerüstü hissələrini (otunu, yarpağını, çiçək hissələrini) havası müntəzəm 
dəyişilən binalarda, kölgəli yerlərdə, çadır altında, açıq eyvanlarda və ya çardaqlarda qu
rutmaq məsləhətdir. Çünki günəş şüaları bitkinin boyaq maddələrini parçalayaraq onların 
keyfiyyətini azaldır. Xammal nazik təbəqə halında sərilməli və üstü basdırılmalıdır. Qu
rutma zamanı əzilməsin deyə, onu ehtiyatla çevirmək lazımdır. Yaxşı qurumaları üçünsə 
onların altına kağız və ya kisə sərilməlidir. Bu cür qurudulan boyaq xammalı çürümür və 
itkisiz olur.

Uzun müddət davam edən yağmurlu, çiskinli günlərdə toplanan boyaq xammalının 
25-45° temperaturda xüsusi soba üzərində və ya tavalarda qurudulması məsləhətdir. Şirəli 
meyvələrin və ya giləmeyvələrin isə 50-60°-yə kimi qızdırılmış sobaların üstündə qurudul
ması effektli olur. 39



Düzgün və münasib şəraitdə qurudulmuş boyaq bitkilərinin çiçəyi, yarpağı və otu 
kağız kimi sürüşkən olur, rəngini itirmir, barmaq arasında sıxıldıqda asanlıqla əzilib toz 
halına keçir. Bu zaman bitkilərin kökü və kökümsov gövdəsi kövrəkləşir və yüngülləşir.

Boyaq bitkilərinin saxlanması
Boyaq xammalının uzun müddət və yüksək keyfiyyətdə qalması üçün onun düzgün 

saxlanması çox vacibdir. Elmi araşdırmalar sübut etmişdir ki, bunun üçün qurudulmuş bo
yaq bitkilərini təmiz taralara (karton qutulara, kağız torbalara, zənbillərə) ehtiyatla yığaraq, 
havası daimi dəyişilən, mehvuran binalarda saxlanması daha düzgündür. Budaq, gövdə və 
qabıq hissələr isə səliqə ilə anbarın bir tərəfində, quru yerdə yığılmalıdır. Boyaq xammalını 
kəskin iyi olan maddələrdən (neft, mineral gübrə, naftalin, zəhərli kimyəvi maddələr və s.) 
qorumaq lazımdır. Belə maddələrlə bir yerdə saxlanılan xammal az bir vaxtda həmin iyi 
özünə çəkib xarab olur. Nəhayət qurudulmuş və səliqə ilə kisələrə yığılmış boyaq xammalı 

40 vaxtında istifadəyə göndərilməlidir.







Boyaq bitkiləri
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Ardıc - Juniperus L.
Sərvkimilər fəsiləsi - Cupressaceae Rich. ex Bartl.

Ardıc (Juniperus L.) uzunömürlü bitkidir. 
Onun növlərindən və ekoloji şəraitindən asılı olaraq 
yaşı 200-dən 2000 ilə qədərdir. O, həmişəyaşıl ağac 
və ya kol formasında, bəzən də yerəyatan kol halın
da olur. Respublikamızın bir sıra rayonlarmda yer
li əhali ardıcı "arçan" adlandırır. Ardıc meşələrinə 
azmeylli yamaclarda, rütubətli və münbit torpaq
larda, qayalıqlarda, quru və daşlı sahələrdə rast 
gəlmək olar. Azərbaycanda bu bitkinin Kəskiniyli 
ardıc (Juniperus foetidissima Willd.), Şərq ardıcı (Juni
perus polycarpos C. Koch), Qırmızı ardıc (Juniperus ru
fescens Link), Uzunsov ardıc (Juniperus oblonga BiebJ, 
Cırtdan ardıc (Juniperus pygmaea C. Koch), Qazax ar
dıcı (Juniperus sabina L.) kimi növlərinə rast gəlinir.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 20-80°

Qaynama vaxtı 40-60 dəq.44
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Ardıcın yetişmiş giləmeyvəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı
Kimyəvi maddələrin 

%-lə miqdarı
Alınan rəng

Neytral vanna H20 açıq-sarı

Alüminium-kalium zəyi 6.0 sarı

Dəmir-2-xlorid 6.0 bozumtul-sarı

Qırmızı qan duzu 6.0 zeytunu

Sarı qan duzu 6.0 tütünü-boz

Mis sulfat 6.0 yaşılımtıl-zeytunu

Xromat duzu 0,1 qonurumtul-kərpici

Kobalt xlorid 6.0 tütünü-qonur

Kalium xlorid 6.0 zeytunu

Nikel xlorid 6.0 tütünü-mixəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 sarı-narıncı

Quzuqulağı turşusu + qalay-2- xlorid 2,0 +0,2 narıncı



Acılıq - Ephedra L.
Acıhqkimilər fəsiləsi - Ephedraceae Dumort.

Acılıq cinsinin dünya florasında 40-a qədər növü ya
yılmışdır. Onun əksər növlərinə Aralıq dənizi sahillərində, 
Asiya və Amerika qitələrinin səhra, bozqır və qayalıq 
ərazilərində rast gəlinir. Azərbaycanda acılığın aşı və boyaq 
bitkisi kimi ən qiymətli növü olan Qatırquyruğu acılığına 
(Ephedra ecjuisetina Bunge) da rast gəlinir. Təbii halda area
lı çox geniş deyildir. Bitki aprel-may aylarında çiçək açır, 
meyvəsi isə avqust ayında yetişir. Acılıq otunun toxumla
rının tərkibində 16,02% flavonoid təbiətli boyaq maddəsi 
aşkar edilmişdir.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 30-70°

Qaynama vaxtı 50-50 daq.46



Acılıq bitkisinin cavan budaq və giləmeyvəsindən hazırlanan 
boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 yaşılımtıl-sarı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 qızılı-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 qonurumtul-boz

Qırmızı qan duzu 6,0 tünd-zeytunu

Sarı qan duzu 6,0 qəhvəyi-boz

Mis sulfat 6,0 tünd-yaşıl

Xromat duzu 0,1 kərpici-boz

Kobalt xlorid 6,0 qəhvəyi

Nikel xlorid 6,0 yaşılımtıl-qonur

Qalay-2-xlorid 0,2 narıncı-sarı



Soğan - Allium L.
Soğankimilər fəsiləsi - Alliaceae J. Agardh

Azərbaycanda geniş yayılmış tərəvəz 
bitkilərindəndir. Burada onun 47 növünə rast 
gəlinir. Bu növlərin içərisində ən çox yayılanı 
baş soğandır. Soğan qabığının tərkibində 5,8% 
flavonoid növlü boyaq maddəsi mövcuddur. 
Soğan qabığından yun, ipək və pambıq ipləri 
sarı, sarı-qızılı, parlaq narıncı, kərpici, qəhvəyi, 
yaşılı, tütünü, mixəyi, qonur və s. kimi rəng və 
rəng çalarlarına boyamaq mümkündür. 1 kq 
qurudulmuş soğan qabığından alınan boyaq 
ekstraktı ilə 15-20 kq yun ip boyamaq müm
kündür.

Boyaq tozunun miqdarı 200 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 30-40°

Qaynama vaxtı 40 dəq.
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Adi soğanın (Allium cepa L.) qabıq hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 qırmızı-qəhvəyi

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 tütünü

Qırmızı qan duzu 6,0 boz

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Kobalt xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Xromat duzu 0,1 kərpici-qonur

Nikel xlorid 6,0 tütünü-boz

Qalay-2-xlorid 0,2 narıncı-sarı 49



Zəfəran - Crocus L.
Süsənkimilər fəsiləsi - Iridaceae Juss.

Dünya florasında zəfəranın 70 cinsinə aid 1800 növü məlumdur. 
Bu bitki əsasən İranda, İspaniyanın cənubunda və Pakistanın Kəşmir 
əyalətində, ABŞ-da, Mərakeşdə, Hindistanda, Meksikada, Türkiyədə, 
Fransada, Misirdə, Əfqanıstanda və Çində becərilir. Qafqazda 12, 
Azərbaycanda isə Adi zəfəran (Crocus sativus L.), Xəzər zəfəranı (Crocus 
caspius Fisch et. C. A.Mey.), Adam zəfəranı (Crocus adamii J.Gay), Gözəl 
zəfəran (Crocus speciosus Bieb.) və s. kimi növlərinə təsadüf edilir.

Bitkinin gövdəsi, demək olar ki, inkişaf etmir. Yarpaqlar kök 
ətrafında yerləşərək rozet əmələ gətirir. Yazın əvvəllərində çiçək 
açır. Çiçək yağmurlu havalarda və gecələr qapanır. Zəfəran çiçəyinin 
dişiciyindən ədviyyat və boyaq kimi istifadə olunur. Soyuq və şaxtalı 
havalara tab gətirə bilən zəfəranın kökü -18°dən +40°-dək tempera
turda inkişaf edir. Amma çiçəkləmə dövründə, əksinə olaraq quru və 
günəşli hava əlverişlidir, çünki zəfəranın çiçəkləri donmağa qarşı çox 
həssasdır.

Azərbaycanda zəfəranın becərildiyi əsas ərazi Abşeron yarıma
dasıdır (Bilgəh və Şüvəlan kəndləri). Tarixi məlumatlara görə, 1809- 
cu ildə burada 600 pud, 1810-cu ildə 400 pud, 1830-cu illərdə isə hər 
il 1000 puda yaxın zəfəran istehsal edilmişdir. Lakin XIX əsrin 40-cı



illərində ümumi zəfəran istehsalı 150 puddan artıq olmamışdır. XX əsrin əvvəllərində isə 
Abşeronda hər il 1200 kq quru zəfəranın əldə olunması haqda məlumatlar vardır. Abşeron 
zəfəranı yüksək keyfiyyətli olub, dünya bazarında çox baha qiymətə satılmışdır.

Abşeron şəraitində zəfəran noyabr ayında çiçək açır və çiçəyinin ömrü cəmi 3-5 
gün olur. Ümumi çiçəklənməsi 2 həftəyə qədər davam edir. Ayrılıqda hər bir bitkinin 
çiçəklənməsi 2-3 günə başa çatır. Zəfəranın ancaq dişisinin tellərindən istifadə olunur. Top
ladıqda onu çiçəklə birlikdə qoparır və dərhal çiçəkdən ayırırlar. Zəfəran çiçəyi çox hik- 
roskopik olduğundan, qısa zaman ərzində xüsusi quruducularda qurudulur. 1 kq quru 
zəfəran əldə etmək üçün 180000-200000 çiçək toplamaq lazımdır.

Boyaq tozunun miqdarı 200 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 40-60°

Qaynama vaxtı 35-40 dəq.

Bəfəran - Crocus L.
• C. sativus L.
• C. caspius Fisch et. C.A.Mey.
• C. adamii J.Gay
• C. artvinensis G.Philippow Grossh.

C. speciosus Bieb.
C. polyanthus Grossh.

Zəfəranın çiçək hissələrindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) h2o sarımtıl

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-sarı

Dəmir-2-xlorid 6,0 bozumtul

Qırmzı qan duzu 6,0 zeytunu

Sarı qan duzu 6,0 sarımtıl-boz

Xromat duzu 0,1 açıq-sarı

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Qalay -2-xlorid 0,2 sarı-narıncı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı



Süsən - Iris L.
Süsənkimilər fəsiləsi - Iridaceae Juss.

Süsənkimilər fasiləsinin dünya florasında 100-ə 
qədər cinsi və 1700-ə qədər növü yayılmışdır. Azərbaycan 
florasında 26 növü yayılmışdır. Atropatan süsəninin (iris 
atropatana Grossh.) çiçək hissələrindən flavonoid təbiətli 
boyaq ekstraktı hazırlayıb yun ipi sarı, sarı-narmcı, sarı- 
yaşıl, narıncı, narıncı-sarı, yaşılımtıl, yaşılımtıl-firuzəyi, 
qonurumtul və s. rənglərə və çalarlara boyamaq olar.

Süsən çiçəklərindən alman boyaq ekstraktı ilə 8-10 
kq yun ipi boyamaq olar.

Boyaq tozunun miqdarı 1 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 40-60°

Qaynama vaxtı 30-60 daq.52



• J. prilipkoana Kem.-Nath.
• J. lycotis Woronow

Süsəninin çiçəklərindən alınan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o bənövşəyi-boz

Alüminium-kalium zəyi 6,0 bənövşəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 göyümtül-boz

Qırmızı qan duzu 6,0 açıq-bənövşəyi

Sarı qan duzu 6,0 bənövşəyi

Mis sulfat 6,0 bənövşəyi-yaşıl

Xromat duzu 0,1 göyümtül-qonur

Kobalt xlorid 6,0 açıq-bənövşəyi

Kadmiy duzu 6,0 göyümtül-zeytunu

Nikel xlorid 6,0 zəif-bənövşəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 tünd-bənövşəyi



Söyüd - Salix L.
Söyüdkimilər fəsiləsi - Salicaceae Mirb.

Dünya florasında Söyüd cinsinin 600-dən artıq növü mə
lumdur. Qafqazda təqribən 25, Azərbaycanda isə 15 növü bitir. 
Çox qədim cinsdir. Tezböyüyən, dekorativ bitki olmaqla geniş 
areala malikdir.

Bu bitkinin Azərbaycanda geniş yayılmış növlərindən 
biri də Bədmüşk söyüdüdür {Salix caprea L.). Hündürlüyü 1,5- 
4, bəzən 4-8 (10) m və diametri 40 (60) sm-ə qədər olan ağac
dır. Şaxtaya davamlı, torpağa az tələbkar bitkidir. Azərbaycanın 
bütün meşə massivlərində, yuxarı dağ meşə qurşaqlarında bitir. 
Böyük və Kiçik Qafqaz ərazilərində, eləcə də Naxçıvan MR-in 
və Lənkəran rayonlarının dağ yamaclarında yayılmışdır. Ona 
həmçinin çay və çaylaqların sahilləri boyunca da rast gəlmək 
olur.

Bədmüşk söyüdü çox qiymətli texniki bitkidir. Onun qabı
ğının tərkibində 15-16%, bəzi hallarda 21%-ə qədər tanin maddəsi 
vardır. Ağac sağlam və keyfiyyətlidirsə, taninin miqdarı 62%-ə 
çata bilir. Qabığından alınan yüksək keyfiyyətli tanin maddəsi 
gön-dəri sənayesi üçün də qiymətli aşılayıcı hesab olunur.
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Söyüd - Salix L.
• S. caprea L.

Boyaq tozunun miqdarı 200 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı

Qaynama temperaturu 60-80°

Qaynama vaxtı 50-60 daq.

Bədmüşk söyüdünün qabıq hissəsindən alınan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) h2o açıq-qəhvəyi

Aliminium-kalium zəyi 5,0 açıq-qəhvəyi

Dəmir-2-xlorid 5,0 qəhvəyi-boz

Qırmızı qan duzu 5,0 qəhvəyi

Sarı qan duzu 5,0 qəhvəyi-qonur

Kobalt xlorid 5,0 qəhvəyi-zeytunu

Kalium xlorid 5,0 qəhvəyi-tütünü

Nikel xlorid 5,0 qəhvəyi-yaşılımtıl

Mis sulfat 0,1 qəhvəyi-kərpici

Xromat duzu 5,0 qəhvəyi-xaki

Qalay-2-xlorid 0,2 açıq-qəhvəyi 55



Qoz - Juglans L.
Qozkimilər fəsiləsi - Juglandaceae A. Rich. ex Kunth

Dünya florasında Qozkimilər fasiləsinin 5 cinsi və 
50-yə qədər növü yayılmışdır. Bu cinslərin içərisində 
Qoz cinsi (Jııglans L.) öz iqtisadi əhəmiyyətinə görə 
daha qiymətlidir.

Qoz cinsinin özünün də 40-a qədər növü vardır. 
Adi qoz (Juglans regia L.) Azərbaycan florasında qozun 
yabanı halda yayılan və mədəni şəkildə əkilib-becərilən 
növüdür. Bu, hündürlüyü 25-35 m-ə, gövdəsinin dia
metri 150-200 (400) sm-ə qədər olan böyük ağacdır. Xa
rici meyvə yanlığı (qozu) bərk və qırışıq olmaqla, az və 
ya çox iri tilləri vardır. Meyvəsi yetişdikdə xarici meyvə 
yanlığının rəngi qonurlaşır və çox vaxt parçalanıb yerə 
tökülür. Ağacın bu hissələrindən boyaq və aşı ekstrakt- 
ları hazırlamaq olar. Qozun müxtəlif fəsillərdə və ay
larda toplanmış meyvə yanlarından, yarpaqlarından, 
həmçinin qabıq və oduncaq tozundan alman rəng və 
çalarlar su və sabunla yuyulmağa, eləcə də atmosferin 

56 fiziki-kimyəvi təsirlərinə, quru və yaş sürtülmələrə, işı-



Qoz ağacının iyun-iyul aylarında toplanan meyvə yanlığından hazırlanan 
boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınmış rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 qəhvəyi

Alüminium-kalium zəyi 4.0 tünd-qəhvəyi

Dəmir -2-xlorid 4.0 şabalıdı-qara

Qırmızı qan duzu 4.0 tünd-qəhvəyi

Sarı qan duzu 4.0 qəhvəyi

Mis sulfat 4.0 qəhvəyi-tütünü

Xromat duzu 0.1 tünd-qəhvəyi

Kobalt duzu 4.0 qəhvəyi

Sirkə turşusunun kobalt duzu 4.0 qəhvəyi

Sirkə turşusunun kadmium duzu 4.0 tünd qəhvəyi

Nikel xlorid 4.0 qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 0.2 parlaq-qəhvəyi

Sirkə turşusunun qurğuşun duzu 4.0 şabaldı-qara

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2.0+2.0 tünd-qəhvəyi



ğa qarşı davamlı olduğundan, onların mütəxəssislər tərəfindən yüngül sənayedə ekoloji 
cəhətdən təmiz boyaq kimi istifadəsi tövsiyyə edilmişdir. 1 kq yaşıl rəngli meyvə yardığının 
qalıq hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı ilə 30-35 kq, qabığından alınan boyaqla isə 
27-28 kq yun ipi boyamaq mümkündür. Ümumiyyətlə isə, qozun 400-500 tona qədər yaşıl 
meyvə yanhğmdan 80-100 tona qədər təbii boyaq və aşı təbiətli ekstrakt əldə etmək olar 
ki, bu da boyaqçılıq sənayesini lazım olan boyaq xammalı ilə təmin etmək üçün olduqca 
vacibdir.

Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında mövcud olan qozun meyvə yanlığmın ehtiya
tı da öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, mədəni halda becərilən hər hektar qoz ağacı 
sahəsindən məhsuldar illərdə 1,0-1,6 tondan 3,0 tona qədər məhsul tədarük etmək olar. 
Bundan da təxminən 0,5-0,9 tona qədər yaşıl meyvə yanlığı tullantısı əldə etmək mümkün
dür.
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Tozağacı - Betula L.
Tozağacıkimilər fasiləsi - Betulaceae S. E Gray

Dünya florasında Tozağacı cinsinin 140-a qədər növü ya
yılmışdır. Onların əksəriyyəti dərman, boyaq, nektar, bəzək və s. 
xüsusiyyətlərinə malikdir. Qafqazda 7, Azərbaycanda isə 5 növünə 
təsadüf edilir. Bu növlərin arasında təbii boyaq xüsusiyyətinə ma
lik olan Əyilən tozağacıdır (Betula pendula Roth).

Bitkinin tumurcuq və yarpaqlarının tərkibində flavonoid 
təbiətli boyaq maddələri, aşı maddələri və s. mövcuddur. Bundan 
başqa, bitkinin qabıq hissəsində 8,9-12, 3% aşı maddəsi və 10,5 
-118% suda həll oluna bilən polisaxaridlər aşkar edilmişdir. Aşı 
maddəsi həm dəri xammalının aşılanmasında, həm də boyaqçılıq- 
da istifadə oluna bilər.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 65-70°

Qaynama vaxtı 1 saat



Əyilən tozağacının çiçək hissəsindən alınan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o sarımtıl

Alüminium-kalium zəyi 5,0 tünd-sarı

Dəmir -2-xlorid 5,0 zeytunu

Qırmızı qan duzu 5,0 bozumtul

Sarı qan duzu 5,0 yaşılımtıl-boz

Xromat duzu 0,1 mixəyi

Kobalt xlorid 5,0 yaşılımtıl-boz

Kalium xlorid 5,0 yaşılımtıl

Mis sulfat 0,1 yaşıl

Nikel xlorid 5,0 zeytunu-boz

Qalay-2-xlorid 0,2 sarı-narıncı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 parlaq-narıncı60



Əyilən tozağacının qabıq və yarpaqlarından alınan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o yaşılımtıl-sarı

Alüminium-kalium zəyi 5,0 sarı

Dəmir -2-xlorid 5,0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 5,0 zeytunu-boz

Sarı qan duzu 5,0 tütünü

Xromat duzu 0,1 qəhvəyi-kərpici

Kobalt xlorid 5,0 yaşılımtıl-boz

Kalium xlorid 5,0 yaşılımtıl

Mis sulfat 5,0 yaşılı-zeytunu

Nikel xlorid 5,0 zeytunu -boz

Qalay-2-xlorid 5,0 qızılı-sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 parlaq-narıncı

•w



Qızılağac - Alnus Hili
Tozağacıkimilər fəsiləsi - Betulaceae S. F. Gray

Dünya florasında Qızılağac cinsinin 40-a qədər növü yayılmış
dır. Qafqazda 4, Azərbaycanda isə 3 növünə təsadüf edilir. Onun 
aşı və boyaq sənayesi üçün ən qiymətli növü Boz qızılağacdır (Alnus 
incana (L.) Moench). Bu, hündürlüyü 15-20 m-ə qədər olan ağacdır.

Boz qızılağacın oduncağı qırmızı rənglidir; tərkibində 0,8- 
1,3%, qabıq hissəsində 6-9 (10)%, dişi sarğının tərkibində isə 14-16% 
aşı maddəsi vardır.

Boyama texnologiyasında müəyyən dəyişikliklər etməklə 
turş və qələvi mühitində Boz qızılağacdan tünd-qəhvəyi, qəhvəyi- 
qırmızı, qırmızımtıl, al-qırmızı, şabalıdı, şabalıdı-qara, qəhvəyi- 
qara və s. rəng və çalar almaq da mümkündür.

Boyaq tozunun miqdarı 1 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

qaynama temperaturu 60-65°

Qaynama vaxtı 1 saat62
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Boz qızılağacın yarpaq, sarğı, qabıq və oduncaq hissələrindən alınan 
boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 bozumtul-sarı

Alüminium-kalium zəyi 5,0 sarı-qəhvəyi

Dəmir -2-xlorid 5,0 qəhvəyi-boz

Qırmızı qan duzu 5,0 zeytunu-qırmızı

Sarı qan duzu 5,0 qonurumtul-boz

Kobalt xlorid 5,0 tütünü-boz

Kalium xlorid 5,0 yaşılımtıl-qəhvəyi

Mis sulfat 5,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 kərpici-qəhvəyi

Nikel xlorid 5,0 yaşılımtıl-qonur

Qalay-2-xlorid 0,2 parlaq-sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı-sarı 63



Palıd - Quercus L.
Fıstıqkimilər fasiləsi - Fagaceae Dumort.

Dünya florasında palıdın 600-ə qədər növü 
məlumdur. Azərbaycanda palıdın Şabalıdyarpaq 
palıd (Quercus castaneifoia C. A. Mey.), Şərq palıdı 
- (Quercus macranthera Fisch. et C.A.Mey.ex Hohen.), 
Gürcü palıdı - (Quercus iberica Stev.), Qırmızı pa
lıd - (Quercus rubra L.) və s. kimi 12 növünə rast 
gəlinir. Bu palıd növləri mədəni bitki kimi yaşıllaş- 
dırmada geniş istifadə edilir.

Palıd ağacının gövdə, qabıq, çanaq, yarpaq, 
qoz və tullantılarının tərkibində 15-18%-ə qədər aşı 
və flavonoid təbiətli boyaq maddəsi vardır.

Boyaq tozunun miqdarı 1 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 60-65°

Qaynama vaxtı 1 saat64
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Palıd - Quercus L.
• Q. castaneifoia C. A. Mey.
• Q. macranthera Fisch, et 

C.A.Mey.ex Hohen.
• Q.pedunculiflora C. Koch
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- (Q. longipes Stev.) 
• Q. iberica Stev.

Palıdın qoz meyvəsindən alınan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o açıq-qəhvəyi

Alüminium - kalium zəyi 6.0 qəhvəyi

Dəmir - 2 - xlorid 6.0 qəhvəyi -bozumtul

Qırmızı qan duzu 6.0 qəhvəyi - tütünü

Sarı qan duzu 6.0 qəhvəyi - qonurumtul

Mis sulfat 6.0 qəhvəyi - yaşılımtıl

Kalium xlorid 6.0 qəhvəyi - mixəyi

Nikel xlorid 6.0 qəhvəyi - zeytunu

Xromat duzu 0,1 qəhvəyi - kərpici

Qalay - 2 - xlorid 0,2 qəhvəyi

Quzu qulağı turşusu +qalay-2- xlorid 2,0+0,2 tünd-qəhvəyi



Palıdın yarpağından alınan boyaq ekstraktı 
Ud yun ipin neytral mühitdd boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) h2o açıq qəhvəyi

Alüminium - kalium zəyi 6.0 sarımtıl

Dəmir - 2 - xlorid 6.0 yaşılımtıl -boz

Qırmızı qan duzu 6.0 zeytunu

Sarı qan duzu 6.0 tütünü - boz

Mis sulfat 6.0 yaşılımtıl

Xromat duzu 6.0 qəhvəyi

Kalium xlorid 6.0 tütünü - boz

Nikel xlorid 0.1 zeytunu - yaşıl

Qalay - 2 - xlorid 0.2 açıq-narıncı

Quzu qulağı turşusu +qalay-2- xlorid 2.0+0.2 narıncı



Şabalıd - Castanea Hili
Fıstıqkimilər fəsiləsi - Fagaceae Dumort.

Dünya florasında Şabalıd cinsinin 30-ə qədər növü 
yayılmışdır. Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda yalnız 
bir növü Əkin şabalıdı (Castanea sativa Mili.) məlumdur. 
Bu, hündürlüyü 20-35 m-ə, diametri isə 100-200 sm-ə ça
tan geniş çətirli dekorativ ağacdır. Şabalıd - qida, aşı, bo
yaq, nektar təbiətli bitkidir. Onun oduncağının tərkibində 
7,8-18%, qabığında 10,0 %, yarpaq, qədəh, cavan budaq 
və zoğunda 2,0-3,0%, qoz qabığında 3,0-20,0%-ə qədər 
aşı və boyaq maddəsi aşkar edilmişdir. Aşı və boyaq 
maddələrindən yun, ipək, pambıq və dəri məmulatının 
bovanmasında istifadə etmək olar.

Şabalıdın oduncaq, qabıq və meyvə qədəhlərindən 
(tullantılarından) aşı və flavonoid təbiətli boyaq ekstraktı 
hazırlayıb yun ipi müxtəlif rəng və rəng çatarlarına boya- 
maq mümkündür.



Şabalıd (oduncaq)
Boyaq tozunun miqdarı 1 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 30-50°

Qaynama vaxtı 1 saat

Şabalıd (meyvə qədəhi)
Boyaq tozunun miqdarı 300 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 55-60°

Qaynama vaxtı 1 saat
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Şabalıd - Castanea Hill
• A. sativa Mill.
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Şabalıdın oduncağının tozundan alınan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o qəhvəyi

Alüminium-kalium zəyi 6,0 qəhvəyi-qonur

Dəmir -2-xlorid 6,0 qəhvəyi

Qırmızı qan duzu 6,0 qəhvəyi-boz

Sarı qan duzu 6,0 qonur-qəhvəyi

Mis sulfat 6,0 qəhvəyi-tütünü

Xromat duzu 0,1 qəhvəyi-kərpici

Kobalt duzu 6,0 qəhvəyi-qonur

Sirkə turşusunun kobalt duzu 6,0 çirkli-qəhvəyi

Sirkə turşusunun kadmium duzu 6,0 zeytunu-qəhvəyi

Nikel xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 açıq-qəhvəyi

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-qəhvəyi68



Şabalıdın meyvə qədəhindən alınan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 açıq-qonur

Alüminium-kalium zəyi 6,0 bozumtul-qonur

Dəmir -2-xlorid 6,0 qəhvəyi

Qırmızı qan duzu 6,0 zeytunu-qəhvəyi

Sarı qan duzu 6,0 qəhvəyi-tütünü

Mis sulfat 6,0 tütünü-boz

Xromat duzu 0,1 kərpici-qəhvəyi

Kobalt duzu 6,0 qonurumtul-tütünü

Sirkə turşusunun kobalt duzu 6,0 qəhvəyi-qonur

Sirkə turşusunun kadmium duzu 6,0 açıq-qəhvəyi

Nikel xlorid 6,0 qonurumtul-boz

Qalay-2-xlorid 0,2 açıq-qəhvəyi

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 qəhvəyi



Tut - Morus L.
Tutkimilər fasiləsi - Moraceae Link

Tutkimilər fasiləsinin 17 növünə Avrasiyanın, Afri
kanın və Şimali Amerikanın mülayim və subtropik iqlim 
qurşaqlarında rast gəlinir. Azərbaycanda onun 3 növü - 
Ağ tut (Morus alba L.), Qara tut (Morus nigra L.), Qırmızı 
tut (Morus rubra L.) məlumdur. Meyvələri mayın axırında 
yetişməyə başlayır və avqustun əvvəllərinə qədər davam 
edir. Təbii amillərə az tələbkardır, quraqlığı yaxşı keçirir, 
oduncağı möhkəmdir.

Tut (yarpaq)

Boyaq tozunun miqdarı 1 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 40-45°

Qaynama vaxtı 1 saat



Tut (oduncaq) Qara tut (meyvə)
Boyaq tozunun miqdarı 1 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 25 litr

Qaynama temperaturu 35-40°

Qaynama vaxtı 1 saat

Boyaq tozunun miqdarı 1 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 30-35°

Qaynama vaxtı 40 daq.

Ağ tutun yarpaq hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı ilə 
yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 sarı

Alüminium-kalium zəyi 6.0 tünd-sarı

Dəmir-2-xlorid 6.0 açıq-qəhvəyi

Qırmızı qan duzu 6.0 qonurumtul

San qan duzu 6.0 zeytunu-boz

Kobalt xlorid 6.0 sarı-qonur

Kalium xlorid 6.0 tütünü-boz

Mis sulfat 6.0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0.1 kərpici-qonur

Nikel xlorid 6.0 yaşılımtıl-boz

Qalay-2-xlorid 0.2 tünd-sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2- xlorid 2.0+0.2 narıncı



Ağ tutun oduncaq hissəsinin tozundan hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı
Kimyəvi maddələrin 

%-lə miqdarı
Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 açıq-sarı

Alüminium-kalium zəyi 6.0 sarı

Dəmir-2-xlorid 6.0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6.0 tütünü-qonur

Sarı qan duzu 6.0 qonurumtul-boz

Kobalt xlorid 6.0 zeytunu -mixəyi

Kalium xlorid 6.0 tütünü - boz

Mis sulfat 6.0 yaşılımtıl-tütünü

Xromat duzu 0.1 kərpici-qonur

Nikel xlorid 6.0 tütünü

Qalay-2-xlorid 0.2 narıncı-sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2.0+0.2 narıncı

1 kq qurudulmuş tut yarpağının tozundan hazırlanan boyaq ekstraktı ilə təqribən 10
15 kq yun ipi, 1 kq oduncağından alman boyaq ekstraktı ilə isə 12-17 kq yun ipi boyamaq 
mümkündür.

Qara tutun gövdəsinin qabığında aşı maddəsi, yarpaqlarından flavonoid təbiətli kemp- 
ferol və kversetin, meyvəsinin tərkibində isə antosian boyaq maddələri müəyyən edilmişdir.

Qara tutun meyvəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı
Kimyəvi maddələrin 

%-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 bənövşəyi

Alüminium-kalium rəngi 6.0 açıq-bənövşəyi

Dəmir - 2 - xlorid 6.0 bozumtul-bənövşəyi

Qırmızı qan duzu 6.0 zərif - bənövşəyi

Sarı qan duzu 6.0 bənövşəyi-boz

Kobalt xlorid 6.0 zərif-yaşılımtıl

Kalium xlorid 6.0 yaşılımtıl-bənövşəyi

Nikel xlorid 6.0 açıq-yaşılımtıl

Mis sulfat 6.0 bənövşəyi

Xromat duzu 0.1 yaşılımtıl-bənövşəyi

Qalay-2 xlorid 0.2 parlaq-bənövşəyi

Quzuqulağı turşusu +qalay-2-xlorid 2.0+0.2 tünd-bənövşəyi



Qırmızı tutun yarpaqlarından boyaqçılıqda, köklərindən isə təbabətdə geniş istifadə
edilir.

Qırmızı tut ağacının qurudulmuş oduncağının tozundan hazırlanan boyaq ekstraktı ilə 
15-20 kq, 1 kq qurudulmuş yarpaq tozundan hazırlanan boyaq ekstraktı ilə isə 12-15 kq yun 
ipi boyamaq mümkündür.

Qırmızı tutun yarpaq hissəsindən hazırlanan 
boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin 
%-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna(nəzarət) h2o sarımtıl-yaşıl

Alüminum - kalium zəyi 6.0 parlaq-sarı /If/
Dəmir -2 - xlorid 6.0 bozumtul-qəhvəyi

Qırmızı qan duzu 6.0 mixəyi-boz /1 i

Sarı qan duzu 6.0 zeytunu

Kobalt xlorid 6.0 qonurumtul p.

Kalium xlorid 6.0 tütünü

Mis sulfat 6.0 yaşılımtıl -tütünü

Xromat duzu 0.1 kərpici

Nikel xlorid 6.0 yaşılımtıl-tütünü

Qalay -2 - xlorid 0.2 tünd-sarı

Quzu qulağı turşusu+qalay -2-xiorid 2.0+0.2 sarı-narıncı -----a
Qırmızı tutun oduncaq hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 

ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin 
%-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 açıq-sarı

Alüminium - kalium zəyi 6.0 parlaq-sarı

Dəmir - 2 - xlorid 6.0 tütünü-qəhvəyi

Qırmızı qan duzu 6.0 qonurumtul - boz

Sarı qan duzu 6.0 zeytunu

Kobalt xlorid 6.0 sarı -qonur

Kalium xlorid 6.0 tütünü

Mis sulfat 6.0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0.1 kərpici-boz

Nikel xlorid 6.0 zeytunu - yaşıl

Qalay- 2- xlorid 0.2 parlaq - sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2.0+0.2 tünd - narıncı 73



Maklyura - Maclura Nutt.
Tutkimilər fəsiləsi - Moraceae Link

Maklyuranın Narıncı maklyura (Maclura 
pomifera (Rafin.) Schneid. (M.aurantica Nutt.)) növü 
hündürlüyü 15-20 m, diametri 1 m-ə qədər olan 
ağacdır. Ona bəzən 2-3 m hündürlükdə, kol for
masında da təsadüf olunur. Çiçəklənməsi martın 
ikinci yarısından iyunun sonlarına qədər davam 
edir. Meyvələri xarici görünüşü etibarilə tuta ox
şayır, üzəri kələ-kötür və çıxıntılıdır. Yetişdikdə 
qızılı-sarı rəngə çalır.

Laboratoriya şəraitində boyama texnolo
giyasında müəyyən dəyişikliklər etməklə bəhs 
olunan bitkinin oduncaq hissəsindən 50-yə 
qədər rəng və çalarlar almaq mümkündür. Onun 
1 kq tozundan alman boyaq ekstraktı ilə 20-25 kq 
yun ipi boyamaq olar.
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Narıncı maklyuranın oduncaq hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 sarımtıl-narıncı

Alüminium-kalium zəyi 5,0 tünd-sarı

Dəmir -2-xlorid 5,0 bozumtul-qəhvəyi

Qırmızı qan duzu 5,0 tütünü

Sarı qan duzu 5,0 zeytunu

Kobalt xlorid 5,0 mixəyi

Kalium xlorid 5,0 yaşılımtıl

Mis sulfat 5,0 yaşılı-zeytunu

Xromat duzu 0,1 qırmızımtıl- qəhvəyi

Nikel xlorid 5,0 tütünü sarı

Qalay-2-xlorid 0,2 narıncı-sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 parlaq-narıncı 75



Gicitkən - Urtica L.
Gicitkənkimilər fəsiləsi - Urticaceae Juss.

Gicitkənin 50-yə qədər növünə daha çox 
mülayim iqlim zonalarında rast gəlinir. Bu cinsin 
Qafqazda, o cümlədən, Azərbaycanda 3 növü ya
yılmışdır. Yarpaq və gövdələrində silisium və qa
rışqa turşusunun qarışığından ibarət çox kəskin 
yandırıcı, dalayıcı xüsusiyyətə malik maye var
dır. Respublika ərazisində ən geniş yayılan növü 
İkievli gicitkəndir (Urtica dioica L.). Bu, hündür
lüyü 100-150 sm olan çoxillik ot bitkisidir. İyun 
- sentyabr aylarmda çiçəkləyir.

Bitkinin ən müxtəlif hissələrindən 60-a 
qədər rəng və rəng çalarları almaq mümkündür.
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Boyaq tozunun miqdarı 1 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 35-40°

Qaynama vaxtı 40-45 dəq.

Gicitkəndən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 samanı-sarı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 yaşıl-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 qəhvəyi boz

Qırmızı qan duzu 6,0 zeytunu-yaşıl

Sarı qan duzu 6,0 tütünü

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl-qəhvəyi

Kobalt xlorid 6,0 qonurumtul

Kalium xlorid 6,0 kərpici-qonur

Nikel xlorid 6,0 yaşılımtıl-qonur

Qalay-2-xlorid 0,2 sarı-narıncı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı



Əvəlik - Rumex L.
Qırxbuğumkimilər fəsiləsi - Polygonaceae Juss.

Əvəlik cinsinin dünya florasında 200-ə 
qədər növü yayılmışdır. Vətəni Amerika qitəsi he
sab olunur. Ona daha çox Şimal yarımkürəsinin 
mülayim iqlim zonalarında rast gəlinir. Qafqazda 
25, Azərbaycanda isə 17 növünə təsadüf edilir.

Mezofit bitki olan əvəlik əsasən çəmənlik
lərdə, meşə kənarlarında, dağ yamaclarında, yar
ğanlarda, göl, dəniz vadilərində bitir. Məişətdə 
qida, ədviyyat, aşı və boyaq maddələri daşıyıcısı 
kimi geniş istifadə edilir.

Turşəngvari əvəliyin (Rumex acetosella L.) 
lkq qurudulmuş kök hissəsinin tozundan hazır
lanan boyaq ekstraktı ilə 8-10 kq yun ipi boyamaq 
olur.
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Yumrukök əvəliyin (Rumex tuberosus L.) kök hissəsində flavono
id xüsusiyyətlərə malik boyaq və aşı maddələri aşkar olunmuşdur.

At əvəliyinin (Rumex cofertus Willd.) 1 kq qurudulmuş kökünün 
tozundan hazırlanmış ekstraktla 10-15 kq yun ipi boyamaq mümkün
dür.
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Boyaq tozunun miqdarı 1 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 65-70°

Qaynama vaxtı 30-40 daq.

LƏNKƏRAN

ASTARA Əvəlik - Rumex L.
• R. acetosella L.
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Adi əvəliyin kök hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 sarımtıl-qonur

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6,0 zeytunu-boz

Sarı qan duzu 6,0 açıq-qəhvəyi

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl-tütünü

Xromat duzu 0,1 qəhvəyi-kərpici

Kobalt xlorid 6,0 tütünü

Kalium xlorid 6,0 qonurumtul

Qalay-2-xlorid 0,2 sarı-narıncı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,1 tünd-narıncı



Rəvənd - Rheum L.
Qırxbuğumkimilər fəsiləsi - Polygonaceae Juss.

Azərbaycanda bu bitkinin Qarağat rəvəndi (Rheum ri- 
bes L.) növü geniş yayılıb. Qarağat rəvəndi hündürlüyü 100
150 sm olan çoxillik ot bitkisidir. Qiymətli aşı, boyaq, qida 
və yem əhəmiyyətinə malik olan Qarağat rəvəndi yalnız 
Azərbaycanda yetişir. O, Naxçıvan MR-in Şahbuz rayonu
nun Biçənək kəndi ətrafındakı dağlarda, Aşağı və Yuxarı Qış
laq kəndlərinin dağlıq sahələrində, Culfa rayonunun dağlıq 
ərazilərində, çınqıllı, daşlı, gündüşən qayalarda və dağ ya
maclarında yayılmışdır. Bu bitkinin cavan yarpaq və saplaq 
hissələrindən müxtəlif yeməklərin növlərinin hazırlanmasın
da istifadə olunur.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 45-50°

Qaynama vaxtı 25-30 daq. 81



Qarağat ravəndinin 1 kq qurudulmuş kökündən hazırlanan boyaq ekstraktı ilə 15
20 kq yun ipi boyamaq olar. Bu məhluldan gön-dəri sənayesində aşılayıcı kimi də istifadə 
edilə bilər.

Boyaq xammalı kimi bitkinin kökümsov gövdələrinin yazın ilk aylarında və payı
zın son aylarında toplanması məqsədəuyğundur. Çünki bu dövrdə bitki vegetativ inki
şaf dövrünü bitirmiş olur. Xammalı toplayan zaman əvvəlcə bitkinin kök hissəsini, son
ra isə gövdəsini köklərdən ayırmalı, ayrılmış gövdənin qabıq hissələrini toz-torpaqdan 
təmizləməli və dilimləyərək kölgəli mehvuran sahələrə sərib qurutmaq lazımdır.

ŞABRAN

SİYƏZƏN

İMİŞLİ

• R. ribes L
Rəvənd - Rheum L.

Qarağat ravəndinin kök hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o qonurumtul

Alüminium-kalium zəyi 6,0 qəhvəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 tünd-boz

Qırmızı qan duzu 6,0 bozumtul-qəhvəyi

Sarı qan duzu 6,0 tütünü-boz

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl-boz

Xromat duzu 0,1 kərpici-qonur

Kadmiy duzu 6,0 mixəyi-boz

Nikel xlorid 6,0 qonurumtul-qəhvəyi

Kobalt xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 sarımtıl-qonur



Pəncər - Amaranthus L.
Pəncərkimilər fəsiləsi - Amaranthaceae Juss.

Azərbaycan florasında bu bitkinin Quyruqlu 
pəncər (Amaranthus caudatus L.) növünə rast gəlinir. 
Quyruqlu pəncər hündürlüyü 95-100 sm olan, çox qul
luq tələb etməyən, asanlıqla cücərib inkişaf edən bitki
dir. Gözəl görünüşə malik bu bitkinin qonur-qırmızı 
gövdəsi ətli olub, kövrək xüsusiyyətə malik düz şırım- 
lı, az-çox budaqlanandır. Ləçəkləri qurumuş halda öz 
xüsusiyyətlərini uzun müddət saxlaya bilir.

Boyaq tozunun miqdarı 2 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 45-50°

Qaynama vaxtı 25-30 dəq.



Quyruqlu pəncərin hamaşçiçəklərindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması
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Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 açıq-çəhrayı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 açıq-bənövşəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6,0 zeytunu-boz

Sarı qan duzu 6,0 bozumtul-qonur

Mis sulfat 6,0 tütünü-boz

Xromat duzu 0,1 yaşılımtıl-boz

Kobalt xlorid 6,0 çəhrayı-kərpici
Kalium xlorid 6,0 qonurumtul-bənövşəyi

Nikel xlorid 6,0 mixəyi-boz

Qalay-2-xlorid 0,2 bənövşəyi





Pion (Buynuzbaş) - Paeonia L.
Buynuzbaşkimilər fəsiləsi - Paeoniaceae Ruddphi

Pion (Paeonia L.) gözəl çiçəkləri olan, gövdəsi qismən 
odunlaşmış çoxillik ot bitkisidir. Qafqazda 7, Azərbay
canda isə 2 növünə rast gəlinir.

Pion cinsinin növləri müxtəlif ekoloji şəraitə asan
lıqla uyğunlaşır, dominant halında yaşama qabiliyyəti 
əldə edirlər. Bu növlərə demək olar ki, hər yerdə - daşlı 
dağ yamaclarmda, açıq dərələrdə, çəmənliklərdə, çay 
kənarlarında, açıqlıqlarda və nadir hallarda enli yarpaqlı 
meşəliklərdə rast gəlmək olur. Onun yerüstü hissəsi hər il 
yenidən inkişaf edib formalaşır. Bitki yaz fəslində - torpaq 
azca isinən zaman cücərməyə başlayır.

İlk dəfə olaraq Azərbaycanda bu bitkinin bir neçə nö
vünün ləçəklərindən bioloji aktiv maddələrlə zəngin olan 
boyaq maddəsi alınmış və müxtəlif yeyinti məhsullarının 
çəhrayı rəngdən qırmızı rəngə qədər boyadılmasmda 
istifadə edilmişdir.



Pion - Paeonia L.
• P. tenuifolia L.

Pionun çəhrayı-qırmızı ləçəklərindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 açıq-çəhrayı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 açıq-bənövşəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 bənövşəyi-boz

Qırmızı qan duzu 6,0 bozumtul

Sarı qan duzu 6,0 bənövşəyi-qonur

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 kərpici-bənövşəyi

Nikel xlorid 6,0 açıq-bənövşəyi

Kobalt xlorid 6,0 zeytunu

Qalay-2-xlorid 0,2 tünd-bənövşəyi



Zirinc - Berberis L.
Zirinckimilər fəsiləsi - Berberidaceae Juss.

Dünya florasında Zirinckimilər fasiləsinin 11 
cinsinə və 650-yə qədər növünə təsadüf edilir. Ağac, 
kol və ot şəklində olan bu bitkilər alkaloid, boyaq, 
aşı, qida, nektar, qətran və bəzək təbiətli hesab edi
lir. Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda 3 növünə 
təsadüf olunur. Onların da ən geniş yayılanı Adi zi
rincdir (Berberis vulgaris L.).

Adi zirinc 2-3,5 m-ə qədər hündürlükdə olan, 
çox şaxələnən, qollu-budaqlı koldur. Bu bitkiyə 
daha çox meşəliklərdə, meşə açıqlıqlarında, çay 
vadinlərində, kolluqlarda rast gəlinir. Bitki aprel- 
may aylarında çiçək açır və meyvələri sentyabr- 
oktyabr aylarında yetişir.



ŞABRAN
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Zirinc - Berberis L.
• B. vulgaris L.

KƏNGƏRLİ ŞAHBUZ

MİNGƏÇEVİR 
AĞDAŞeÇÄNce

BƏY GÖYGÖL
DAŞKƏSƏN • oNj

Boyaq tozunun miqdarı 1 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 60-65°

Qaynama vaxtı 35-40 daq.

Adı zirincin kök və gövdəsindən alınan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 sarımtıl

Alüminium-kalium zəyi 5,0 parlaq-sarı

Dəmir -2-xlorid 5,0 zeytunu-boz

Qırmızı qan duzu 5,0 oxra

Sarı qan duzu 5,0 qonurumtul

Mis sulfat 5,0 yaşıl

Xromat duzu 0,1 şabalıdı

Kalium xlorid 5,0 tütünü

Kobalt xlorid 5,0 zeytunu

Sirkə turşusunun mis duzu 5,0 yaşılımtıl

Nikel xlorid 5,0 tütünü

Qalay-2-xlorid 0,2 sarı-narıncı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı 89



Lalə - Papaver L.
Xaşxaşkimilər fəsiləsi - Papaveraceae Juss.

Lalənin Qafqazda 24, Azərbaycanda 20 növü ya
yılmışdır. Şərq laləsinin (Papaver orientale L.) gövdəsi az 
budaqlanan düz, hündürlüyü 60-90 sm, aşağı hissəsi 
sıx tüklərlə örtülmüş çoxillik ot bitkisidir. Ləçəkləri 4 
və yaxud 6 ədəd olub, dairəvi 5-9 sm uzunluqda parlaq 
qırmızı, əsas hissəsi qara-bənövşəyi rəngdədir.

Boyaq tozunun miqdarı 3 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 45-60°

Qaynama vaxtı 30-35 daq.



Lalə - Papaver L.
• P. orientale L.

Şərq laləsinin ləçəklərindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o zəif-göyümtül

Alüminium-kalium zəyi 6,0 bənövşəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 açıq-bənövşəyi

Qırmızı qan duzu 6,0 bozumtul-bənövşəyi
Sarı qan duzu 6,0 çirkli-bənövşəyi

Mis sulfat 6,0 qonurumtul-göy

Xromat duzu 0,1 yaşılımtıl

Kobalt xlorid 6,0 mixəyi-boz

Kalium xlorid 6,0 bənövşəyi

Nikel xlorid 6,0 bənövşəyi-zeytunu

Qalay-2-xlorid 0,2 bənövşəyi
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Kəvər - Capparis L.
Kəvərkimilər fəsiləsi - Capparaceae Juss.

Dünya florasında kəvər bitkisinin 400-ə qədər növü 
yayılmışdır. Onların əksəriyyətinə tropik və subtropik iq
lim qurşaqlarında rast gəlinir. Azərbaycanda isə kəvərin 
iki növü məlumdur. Daha geniş yayılanı Tikanlı kəvərdir 
(Capparis herbacea Willd. (C. spinosa auct.). 1,5-2 metrə qədər 
hündürlüyə malik, torpağa sərilən və çoxlu gövdəyə malik 
yarımkol bitkidir. May-sentyabr aylarında çiçək açır, iyul- 
oktyabr aylarında isə meyvəsi yetişir.

Boyaq tozunun miqdarı 2 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-55°

Qaynama vaxtı 40-45 daq.



Tikanlı kəvərin cavan zoğ, kök və yarpaqlarından hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 sarımtıl

Alüminium-kalium zəyi 6,0 sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6,0 bozumtul-zeytunu

Sarı qan duzu 6,0 tütünü-boz

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 kərpici-qonur

Kobalt xlorid 6,0 açıq qəhvəyi

Kalium xlorid 6,0 qəhvəyi-boz

Nikel xlorid 6,0 sarımtıl-yaşıl

Qalay-2-xlorid 0,2 tünd-sarı
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Rezeda - Reseda L.
Rezedakimilər fəsiləsi - Resedaceae S. E Gray

Dünya florasında Rezedakimilər fəsiləsinin 
60 növü yayılmışdır. Qafqazda və Azərbaycanda 
6 növünə rast gəlinir. Sarı rezeda (R. luteola L.) iki
illik ot bitkisi olub gövdəsi düz, yuxarı hissədən 
budaqlanan və 25-130 sm hündürlükdə olur. Yar
paqları lanset formasındadır. Sarımtıl-yaşıl rəngli 
çiçəkləri gövdənin yuxarı hissəsində yerləşir.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 55-60°

Qaynama vaxtı 35-40 daq.
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Rezeda - Reseda L.
• R. luteola L.

KƏNGƏRLİ ŞAHBUZ

San rezeda bitkisinin yerüstü hissəsindən alınan boyaq 
ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması
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Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o sarımtıl

Alüminium-kalium zəyi 5,0 qızılı-sarı

Dəmir-2-xlorid 5,0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 5,0 zeytunu

Sarı qan duzu 5,0 zeytunu-qəhvəyi

Kobalt-xlorid 5,0 mixəyi

Kalium xlorid 5,0 bozumtul-yaşıl

Mis sulfat 5,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 qonurumtul

Nikel xlorid 5,0 tütünü-boz

Qurğuşun asetat 5,0 şabalıdı

Qalay-2-xlorid 0,2 limonu-sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-narıncı



Qarağat - Ribes L.
Rusalçasıkimilər fəsiləsi - Grossulariaceae DC.

Dünya florasında Qarağat cinsinin (Ribes L.) 150-yə qədər 
növü məlumdur. Qafqazda 5, Azərbaycanda isə 4 növünə rast 
gəlinir. Onlardan 2-si yabanı halda bitir, 2-si isə mədəni halda 
əkilib-becərilir. Daha geniş yayılanı Şərq qarağatı (Ribes orientale 
Desf.), mədəni şəkildə əkilib becəriləni isə Qara qarağatdır (Ribes 
nigrum L.).

Qara qarağat hündürlüyü 2 m-ə qədər olan, kök hissədən 
yuxarıya doğru inkişaf edən, budaqları sarımtıl-boz rəngdə olan 
kol bitkisidir. Çiçəkləri açıq-bənövşəyi, yaxud da çəhrayımtıl-boz 
rəngdə olmaqla, salxım formasında hamaşçiçəkdə toplanmışdır. 
May-iyun aylarında çiçək açır, iyul-avqust aylarında isə meyvəsi 
yetişir.

Qara qarağatın meyvə, yarpaq və tumurcuqlarının tərki
bindən insan orqanizmi üçün faydalı olan C vitamininin miqda
rı çiyələkdən və sitrus bitkilərindən 8-10 dəfə, moruqdan 15-20 
dəfə, alma, gilənar və alçadan 30-50 dəfə çoxdur. 1 kq qarağatın 
qurudulmuş meyvə qabığının tozundan alman boyaq ekstraktı 
ilə 30-40 kq yun və ipək məmulatını boyamaq mümkündür.



ASTARA

• R. nigrum L.Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-60°

Qaynama vaxtı 40-45 daq.

LƏNKƏRAN

Qara qarağat meyvəsinin qabıq hissəsindən alınan boyaq eksrtaktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 açıq-bənövşəyi

Alüminium-kalium zəyi 6,0 bənövşəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-bənövşəyi

Qırmızı qan duzu 6,0 yaşıl-bənövşəyi

Sarı qan duzu 6,0 bənövşəyi-zeytunu

Mis sulfat 6,0 bənövşəyi-yaşıl

Xromat duzu 6,0 qonurumtul-bənövşəyi

Kobalt xlorid 6,0 açıq-mavi

Nikel xlorid 6,0 zəif-bənövşəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 tünd-bənövşəyi



Heyva - Cydonia Hili
Gülçiçəkkimilər fəsiləsi - Rosaceae Juss.

Azərbaycanda bu bitkinin 1 növü - Adi hey
va (Cydonia oblonga Mili.) yayılmışdır. Hündürlü
yü 1,5-7 (8) m-ə qədər olan ağac və yaxud koldur. 
Quruluşuna, dadma, ölçüsünə, yetişmə dövrünə, 
ağacının morfoloji əlamətlərinə, becərilmə qayda
larına və ekoloji əhəmiyyətinə görə bir çox sortları 
mövcuddur. İri və xırda, tez və gec yetişən, bərk 
və yumşaq, alma və almavari, turş və turşməzə, 
sıx və seyrək çiçəkli heyva sortları vardır. Hey
va aprel-may aylarında çiçəkləyir, meyvəsi sent
yabr-noyabr aylarında yetişir. Şəraitindən və sort 
müxtəlifliyindən asılı olaraq meyvəsinin ağırlığı 
150-200 (500) qr-a qədər olur. Mədəni sortunda 
(qış heyvasında) 1 ədəd meyvəsinin ağırlığı bəzən 
3 kq-a (Çin heyvası ilə hibritləşdirmədə) qədər ça
tır. Normal inkişaf etmiş bir ağacda 10-120 ədəd 
meyvə olur. Respublikamızın ərazisində yabanı 
halda da çox geniş yayılmışdır.



Heyvanın yarpaq hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neyrtal mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o qızılı-sarı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 narıncı-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 tünd-bozumtul

Qırmızı qan duzu 6,0 tütünü

Sarı qan duzu 6,0 tütünü-qonur

Mis sulfat 6,0 tünd-zeytunu

Xromat turşusu 0,1 qırmızımtıl

Sirkə turşusunun mis duzu 6,0 qonur-yaşıl

Sirkə turşusunun kadmiy duzu 6,0 mixəyi

Nikel xlorid 6,0 qəhvəyi-yaşıl

Sirkə turşusunun qurğuşun duzu 6,0 açıq-şabalıdı

Qalay-2-xlorid 0,2 tünd-narıncı sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı



Heyvanın cavan budaqlarından hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neyrtal mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 açıq-çəhrayı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 çəhrayı-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6,0 tünd-tütünü

Sarı qan duzu 6,0 mixəyi-qonur

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Kobalt xlorid 6,0 tünd-qonur

Nikel xlorid 6,0 firuzəyi-yaşıl

Xromat duzu 0,1 kərpici-qırmızı

Kalium xlorid 6,0 qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 tünd-narıncı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 parlaq-narıncı

Boyaq tozunun miqdarı 1 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 35-40°

Qaynama vaxtı 50-55 dəq.
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Quşarmudu - Sorbus L.
Gülçiçəkkimilər fəsiləsi - Rosaceae Juss.

Quşarmudu (Sorbus L.) cinsinə daxil olan növlərin əksəriy
yəti ağac və ya kol bitkilərdir. Dünya florasında 84-ə qədər növü 
yayılmışdır. Qafqazda 20, Azərbaycanda isə 19 növü məlumdur.

Qafqaz quşarmudu (Sorbus caucasigena Kom. ex Gatsch.) 
bitkisinin meyvəsinin tərkibində 4-8%-ə qədər şəkər, alma, 
limon və kəhrəba turşusu və s. aşı maddələri vardır. Bitki
nin ayrı-ayrı hissələri boyaq maddələrinin daşıyıcısı kimi də 
məlumdur. Belə ki, onun yarpaq, meyvə və qabıq hissələrindən 
boyaq ekstraktı hazırlayıb, yun və ipək məmulatlarını bozum
tul, bozumtul-qonur, çəhrayı, çəhrayı-qonur, çəhrayı-yaşıl, 
mixəyi, mixəyi-boz, firuzəyi, zeytunu, yaşılımtıl, yaşılımtıl-boz, 
tütünü, açıq-qəhvəyi, tünd-qəhvəyi, şabalıdı, şabalıdı-qonur və 
s. (ümumilikdə 50-yə qədər) rəng və çalarlara boyamaq müm
kündür.

Ağrıovunduran quşarmudu (S.torminalis (L.) Crantz) may- 
iyun aylarında çiçək açır, avqust-sentyabr aylarında isə meyvə 
verir.



Quşarmudu - Sorbus L.
• S. torminalis (L.) Crantz

YARDIMLI 
LERİK

Boyaq tozunun miqdarı 1 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-60°

Qaynama vaxtı 25-30 dəq.

Ağrıovunduran quşarmudunun yarpaq, meyvə və qabığından hazırlanan 
boyaq ekstraktı ilə neytral mühitdə yun ipin boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o qırmızı-çəhrayı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 bənövşəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 bənövşəyi-boz

Qırmızı qan duzu 6,0 bənövşəyi-tütünü

Sarı qan duzu 6,0 bənövşəyi-zeytunu

Mis sulfat 6,0 qırmızımtıl

Xromat duzu 6,0 mixəyi

Kobalt xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Kalium xlorid 6,0 zəif-bənövşəyi

Nikel xlorid 6,0 bənövşəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 tünd-bənövşəyi102



Yemişan - Crataegus L.
Gülçiçəkkimilər fəsiləsi - Rosaceae Juss.

Dünya florasında Yemişan cinsinin 1000- 
ə qədər növü məlumdur. Əsasən Avropa, Asi
ya və Şimali Amerika ölkələrinin mülayim və 
qismən də subtropik ərazilərində yayılmışdır. 
Azərbaycan ərazisində yemişanın 19 növünə 
rast gəlinir.

Yemişan 3-5, bəzən 10-15 m hündürlükdə 
olan kol və ya ağacdır. May ayında çiçək açır, 
meyvələri avqust-sentyabr aylarında yetişir. Ye
mişan cinsinin əksər növləri qiymətli dərman, 
qida, nektar, texniki əhəmiyyətə malikdir və 
bəzək üçün yararlıdır. Çiçək və meyvələrinin 
tərkibində müalicəvi əhəmiyyətli bir sıra bioloji 
fəal maddələr aşkar edilmişdir.



BALAKƏN

Boyaq tozunun miqdarı 1 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 45-50°

Qaynama vaxtı 50-55 daq.

Yemişan - Crataegus L.
• C. pentagyna Waldst.et Kit.
• C. meyeri Pojark.

Yemişanın qabıq, yarpaq hissəsindən alınan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o açıq-qəhvəyi

Alüminium-kalium zəyi 6,0 qəhvəyi-çəhrayı

Dəmir -2-xlorid 6,0 qəhvəyi-boz

Qırmızı qan duzu 6,0 qəhvəyi-zeytunu

Sarı qan duzu 6,0 qəhvəyi-tütünü

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 kərpici-qəhvəyi

Kobalt xlorid 6,0 qəhvəyi-qonur

Kalium xlorid 6,0 tütünü-qəhvəyi

Nikel xlorid 6,0 zeytunu-qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 qəhvəyi-sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı-qəhvəyi



Qaytarma - Potentilla L.
Gülçiçəkkimilər fəsiləsi - Rosaceae Juss.

Qaytarma cinsinin Düzqalxan qaytarma (Po
tentilla erecta (L.) Raeusch.), Ördək qaytarma - (Poten
tilla anserina L.) və s. növlərindən qida, ətriyyat, bo
yaq, aşı maddəsi kimi, müalicə və s. məqsədlər üçün 
istifadə edilir.

Düzqalxan qaytarma hündürlüyü 20-25 (50) 
sm-ə qədər olan çoxillik ot bitkisidir. Bitki may- 
iyun aylarında çiçək açır, iyul-avqust aylarında isə 
meyvə verir. Bu bitkidən dəri aşılanmasında, parça
ların boyadılmasmda, yarpaqlarından isə ət və toyuq 
xörəklərinin tərkibinə ədviyyat qatqısı kimi istifadə 
etmişlər. Bitkinin köklərində qiymətli aşı və boyaq 
maddələri də mövcuddur.



Düzqalxan qaytarmanın kök hissəsindən alınan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

106

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o qonurumtul

Alüminium-kalium zəyi 6,0 sarımtıl-boz

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-tütünü

Qırmızı qan duzu 6,0 tütünü

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu-boz

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Kobalt-xlorid 6,0 mixəyi

Kalium xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Nikel xlorid 6,0 bej

Xromat duzu 0,1 kərpici-çəhrayı

Qalay-2-xlorid 0,2 sarı-narıncı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı



Çmqılotu - Geum L.
Gülçiçəkkimilər fasiləsi - Rosaceae Juss.

Çmqılotunun Qafqazda 6, Azərbaycanda isə 
3 növünə təsadüf edilir. Bu növlərin əksəriyyəti 
dərman, boyaq, ədviyyat, yem və bəzək məqsədilə 
istifadə olunur.

Şəhər çmqılotu - (Geum urbanum L.) hündürlü
yü 30-40 (60) sm olan, gövdəsinin yuxarı hissəsindən 
azca budaqlanan çoxillik ot bitkisidir. Münbit torpa
ğa az tələbkar, şaxta və quraqlığa davamlı bitkidir. 
Nadir hallarda may-iyun aylarında, əsasən iyul-av
qust aylarında çiçəkləyir və toxumu avqust- sent
yabr aylarında yetişir.



Şəhər çınqılotumın kök və kökümsovlarından hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyaması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 çəhrayı-qırmızı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 sarımtıl-qəhvəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-qəhvəyi

Qırmızı qan duzu 6,0 qırmızımtıl-boz

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 kərpici-qırmızı

Kalium-xlorid 6,0 mixəyi-qonur

Nikel xlorid 6,0 zeytunu-yaşıl

Kobalt xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 açıq-qırmızı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 qırmızı108





İtburnu - Rosa L.
Gulçiçəkkimilər fəsiləsi - Rosaceae Juss.

Dünya florasında itburnunun 600-dən çox növü məlumdur. 
Qafqazda 56, Azərbaycanda isə 42 növünə rast gəlinir. Bu növlərdən 
6-sı mədəni hala keçirilmişdir.

İtburnunun bir növü olan Həmərsin (Rosa canina L.) 1-2 (2,5) 
m hündürlükdə olan tikanlı kol bitkisidir. Növbə ilə düzülmüş yar
paqları, qırmızı, çəhrayı, bəzən ağ rəngli ətirli çiçəkləri olur. Üzəri 
qalın qabıqla örtülü meyvəsi giləmeyvəyə oxşayır, avqust-sentyabr 
aylarında yetişən meyvələri qırmızı və qonur-qırmızı rəngdə olur. 
Onu tam yetişdikdən sonra toplayır və xüsusi meyvəqurudan qur
ğularda 70-80° temperaturda qurudurlar. İtburnu qalının tərkibində 
60-80%-ə qədər aşı maddəsinin olduğu müəyyənləşdirilmişdir. 
Onun kök və qalından hazırlanan boyaq maddələri gön-dəri və 
boyaqçılıq sənayesi üçün çox əhəmiyyətlidir. Belə ki, ondan hazır
lanan ekstraktm tərkibinə dəmir duzu əlavə etməklə yun ipi qara 
rəngə boyamaq olar. Bundan başqa itburnu meyvəsindən alınan 
boyaq məhlulu ilə yun ipi boz, qonur, qəhvəyi, tütünü-boz, narıncı- 
qonur, qaramtıl-boz, qara, qəhvəyi və s. rəng və çalarlara boyamaq 
mümkündür. Bir itburnu kolundan 0,5-1,5 kq, bəzi hallarda isə 2 
kq-a qədər qal toplamaq mümkündür.



Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 45-50°

Qaynama vaxtı 30-35 dəq.
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Badam - Amygdalus L.
Gülçiçəkkimilər fəsiləsi - Rosaceae Juss.

Badamın Azərbaycanda 3 növü məlum
dur. Onlardan biri mədəni halda becərilir. Baş
lıca olaraq quru subtropik iqlimə malik düzən 
yerlərdə, əsasən Abşeron yarımadasında daha 
geniş yayılmışdır. Bitki 120-130 ilə qədər ömür 
sürür.

Adi badam (Amygdalus communis L.) tünd 
boz qabığı və tikansız budaqları olan, hündürlü
yü 2-8 m-ə çatan ağac və ya koldur. Əsasən mart 
ayında, nadir hallarda isə fevralda çiçəkləyir, 
meyvəsi iyun-avqust aylarında yetişir.

Badamın qabığında, oduncağının tərki
bində və eləcə də köklərində 6-10%-ə qədər bo
yaq və aşı maddəsi vardır. 1 kq badam qabığı və 
oduncağının tozundan hazırlanan boyaq ekst- 
raktı 10-15 kq yun və pambıq məmulatının bo- 
yadılmasma kifayət edir.



Badamın qabıq, oduncaq və kök hissəsinin tozundan 
hazırlanan boyaq ekstraktı ilə yun ipin boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o açıq-qəhvəyi

Alüminium-kalium zəyi 6,0 qəhvəyi

Dəmir-2-xlorid 6,0 qəhvəyi-boz

Qırmızı qan duzu 6,0 qəhvəyi

Sarı qan duzu 6,0 qəhvəyi-zeytunu

Mis sulfat 6,0 qəhvəyi-yaşıl

Xromat duzu 0,1 qəhvəyi-mixəyi

Kobalt xlorid 6,0 qonurumtul-qəhvəyi

Kalium xlorid 6,0 qəhvəyi-tütünü

Nikel xlorid 6,0 tünd-qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 sarı-narıncı



Sofora - (Sophora L.) Styphnolobium Schott
Paxlakimilər fəsiləsi - Fabaceae Lindl.

Dünya florasında Sofora cinsinin 50-yə qədər növü 
yayılmışdır. Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda onun 
yalnız bir növü - Yapon soforası (Styphnolobium japonicum 
(L.) Schott) mədəni halda yetişdirilir. Bu, hündürlüyü 20- 
25 m-ə çatan, yarımkürə çətir yaradan, yarpağını tökən 
bitkidir. Silindrik, yaşılımtıl-qonur, şirəli, yastı paxla 
meyvəsi var. İyul-avqust aylarında çiçəkləyir, meyvəsi isə 
sentyabr-oktyabr aylarında yetişir.

Bitkinin yarpaqlarında 17%, çiçəklərində isə 30%- 
ə qədər rutin və başqa flavonollar müəyyən edilmişdir. 
Orta əsrlərdə Çində Yapon soforasının qönçələrini topla
yıb "Çin sarı giləmeyvəsi" adlı təbii boyaq xammalı ha
zırlayaraq həm ölkə daxilində parça istehsalında istifadə 
olunmuş, həm də bir sıra başqa ölkələrə ixrac edilmişdir.



Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 65-70°

Qaynama vaxtı 45-50 daq.

Sofora - Styphnolobium Schott
• S. japonicum (L.) Schott

Yapon soforasımn yarpağından hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o yaşılımtıl
Alüminium - kalium zəyi 6.0 yaşılımtıl - sarı

Dəmir - 2 - xlorid 6.0 yaşılımtıl - boz
Qırmızı qan duzu 6.0 yaşılımtıl - qonur

Sarı qan duzu 6.0 yaşılımtıl - zeytunu
Mis sulfat 6.0 yaşıl

Kalium xlorid 6.0 yaşılımtıl - tütünü
Kobalt xlorid 6.0 yaşılımtıl

Nikel xlorid 6.0 yaşılımtıl, qonur

Xromat duzu 0.1 yaşılımtıl

Qalay - 2 - xlorid 2 tünd-yaşıl

Quzuqulağı turşusu +qalay-2- xlorid 2.0+0.2 parlaq-yaşıl



Sarıkol - Spartium L.
Paxlakimilər fəsiləsi - Fabaceae Lindl.

Sarıkol dekorativ bitki olaraq əsasən yaşıllaşdırmada 
istifadə olunur. Abşeron yarımadasında geniş yayılmışdır.

Çubuqvari sarıkol (Spartium junceum L.) hündürlüyü 2-3 
(4) m olan şırımlı, yaşıl və düz budaqlı, az yarpaqlı kol bitkisi
dir. Çiçək tacı tünd sarı, ucu sivri, uzunluğu 17-25 (30) mm-dir. 
Toxumları uzunsov və şabalıdı rəngdədir. Bitki may-iyul ayla
rında çiçəkləyir, iyul-avqust aylarında isə meyvəsi yetişir. Çu
buqvari sarıkol quraqlığa davamlı, işıqsevən, yaym istisinə dö
zümlü və torpağa az tələbkar, çox dərinə gedən kök sisteminə 
malikdir.

Çiçəklərində, eləcə də cavan budaqlarmdakı flavonoid 
təbiətli Həmin maddələrdən hazırlanan boyaq məhlulu ilə yun 
ipi sarı, tünd-sarı, limonu-sarı, narıncı, yaşılımtıl-sarı, zeytunu, 
açıq-qəhvəyi, qonur, qonur-sarı, bozumtul və s. rəng və çalar- 
lara boyamaq mümkündür. Ikq qurudulub toz halına salınmış 
boyaq ekstraktı 5-10 kq yun ipin boyadılması üçün kifayət edir.
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Boyaq tozunun miqdarı 1 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-55°

Qaynama vaxtı 40-45 daq.

Çubuqvari sarıkolun çiçəklərindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o sarımtıl

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6,0 tütünü-boz

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl-boz

Xromat duzu 0,1 çəhrayı-sarı

Kobalt xlorid 6,0 qonurumtul- sarı

Kalium xlorid 6,0 yaşılımtıl-boz

Nikel xlorid 6,0 yaşılımtıl-tütünü

Qalay-2-xlorid 0,2 tünd-sarı



Naz - Genista L.
Paxlakimilər fasiləsi - Fabaceae Lindl.

Bu bitkinin respublikamızın ərazisində ən geniş ya
yılmış növü Boyaq nazıdır.(Gemsfa tinctoria L.). Bu, 45-100 
(170) sm hündürlüyündə koldur. Sarı rəngə çalan çiçəkləri 
budaqların uclarında sıx salxımşəkilli yerləşmişdir. Mey
vəsi paxlaşəkilli olub, uzunsov və ensizdir. İyun - avqust 
aylarında çiçək açan bitkinin iyuldan başlayaraq paxlaları 
partlayır və toxumlar yerə tökülür.

Boyaq tozunun miqdarı 2 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 40-45°

Qaynama vaxtı 55-60 dəq.



Boyaq nazının yarpaq, cavan budaq və çiçəklərindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o tamam-sarı

Alüminium-kalium zəyi 5,0 tünd-sarı

Dəmir-2-xlorid 5,0 bozumtul-sarı

Qırmızı qan duzu 5,0 tütünü

Sarı qan duzu 5,0 zeytunu-sarı

Mis sulfat 5,0 açıq-qəhvəyi

Xromat duzu 5,0 kərpici-qəhvəyi

Kobalt xlorid 5,0 yaşılımtıl-boz

Kalium xlorid 5,0 qonurumtul

Nikel xlorid 5,0 yaşıl

Qalay-2-xlorid 0,2 parlaq-narıncı 119



Yonca - Trifolium L.
Paxlakimilər fəsiləsi - Fabaceae Lindl.

Dünya florasında yoncanın 300-dən artıq 
növü yayılmışdır. Qafqazda 60, Azərbaycanda isə 
43 növünə rast gəlinir. Məlum yonca növlərinin 
əksəriyyəti qiymətli yem, dərman, boyaq, qida və 
bəzək bitkisi hesab edilir.

Ağ yonca (Trifolium repens L.) may-iyun ay
larında çiçək açır, iyul-avqustda meyvə verir.

Boyaq tozunun miqdarı 2 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 65-70°

Qaynama vaxtı 50-55 dəq.



Ağ yoncanın yaşıl hissəsindən alman boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 yaşılımtıl-sarı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 sarımtıl-yaşıl

Dəmir-2-xlorid 6,0 bozumtul-yaşıl

Qırmızı qan duzu 6,0 qonurumtul-yaşıl

Sarı qan duzu 6,0 tütünü-yaşıl

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 qonurumtul-kərpici

Kadmiy duzu 6,0 sarımtıl-boz

Kobalt-xlorid 6,0 qəhvəyi-yaşıl

Nikel xlorid 6,0 mixəyi-yaşıl

Qalay-2-xlorid 0,2 sarı-narıncı
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Çəmən üçyarpaq yoncası (Trifolium pratense L.) budaqlanan gövdəsi olan ikiillik və ya 
xud çoxillik ot bitkisidir. Xalq arasında çəmən yoncası «kəpənək çiçəyi», «Allah çörəyi» 
«çöl qozu», «üç yarpaq» və s. adları ilə də məlumdur.

Çəmən yoncasının yaşıl hissələrindən və çiçəklərindən hazırlanmış 
boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

122

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o sarımtıl

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-yaşıl

Qırmızı qan duzu 6,0 bozumtul-zeytunu

Sarı qan duzu 6,0 tütünü-yaşıl

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 qonurumtul-yaşıl

Kadmiy duzu 6,0 firuzəyi-yaşıl

Kobalt-xlorid 6,0 yaşılımtıl- sarı

Nikel xlorid 6,0 sarı

Qalay-2-xlorid 0,2 sarı-narıncı



Qırmızı çəmən yoncası (Trifolium pratense L.). Çoxillik Qırmızı çəmən yoncası yoğun 
və saçaqlı köklərə malik, 10-40 (70) sm hündürlüyündə, tüklü gövdəyə malik bitkidir. May 
ayında çiçəkləyir, iyun-iyulda isə toxum verir.

Qırmızı çəmənyoncasının yaşıl hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o sarımtıl

Alüminium-kalium zəyi 6,0 qızılı-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 yaşılımtıl-boz

Qırmızı qan duzu 6,0 çəhrayı-zeytunu

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 firuzəyi-narıncı

Kadmiy duzu 6,0 qonur

Kobalt-xlorid 6,0 mixəyi-yaşıl

Nikel xlorid 6,0 yaşılımtıl-boz

Qalay-2-xlorid 6,0 narıncı



Gəvən - Astragalus L.
Paxlakimilər fəsiləsi - Fabaceae Lindl.

Gəvənin Sarı - qırmızı gəvən (Astraga
lus flavirubens) növü hündürlüyü 25 sm olan, 
şaxələnən budaqlı, yarpaq altlığı tikanlardan 
ibarət bitkidir. Bitkinin paxlası yumşaq tüklərlə 
örtülüdür, avqust ayında çiçək açır. Sarı - qır
mızı gəvən Azərbaycanda yalnız Naxçıvan MR 
ərazisində rast gəlinir və əsasən quru daşlı ya
maclarda yayılmışdır.

Boyaq tozunun miqdarı 2 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 65-70°

Qaynama vaxtı 45-50 dəq.
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Gəvən - Astragalus L.
• A. aureus Willd. (A.flavirubens)
• A. cicer L. ASTARA

Sarı - qırmızı gəvənin çiçək yanlığından hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 açıq-qonur

Alüminium - kalium zəyi 6.0 sarımtıl

Dəmir - 2 - xlorid 6.0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6.0 bozumtul-tütünü

Sarı qan duzu 6.0 zeytunu-boz

Xromat duzu 0.1 mixəyi

Mis sulfat 6.0 zeytunu-yaşıl

Kobalt xlorid 6.0 mixəyi-boz

Nikel xlorid 6.0 açıq-qəhvəyi

Qalay - 2 - xlorid 0.2 sarımtıl

Quzuqulağı turşusu +qalay-2-xlorid 2.0+0.2 sarı-narıncı 125



Noxudvari gəvən (Astragalus cicer L.) hündürlüyü 90 sm olan çoxillik bitkidir. Gövdəsi 
qısa tüklərlə örtülü bu bitki zəif dikduran və budaqlanandır.

Noxudvari gəvənin çiçək tacından hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o açıq-sarı

Alüminium - kalium zəyi 6.0 sarı

Dəmir - 2 - xlorid 6.0 bozumtul-sarı

Qırmızı qan duzu 6.0 zeytunu

Sarı qan duzu 6.0 tütünü-boz

Xromat duzu 0.1 zəif-çəhrayı

Mis sulfat 6.0 tütünü

Kobalt xlorid 6.0 yaşılımtıl - qonur

Nikel xlorid 6.0 zeytunu- qonur

Qalay - 2 - xlorid 0.2 tünd - sarı

Quzuqulağı turşusu +qalay-2-xlorid 2.0+0.2 narıncı

126





Biyan - Glycyrrhiza L.
Paxlakimilər fəsiləsi - Fabaceae Lindl.

Dünya florasında biyanın 18 növü məlumdur. 
Azərbaycanda isə 8 növü yayılmışdır.

Bunlardan biri də Şirin biyandır (Glycyrrhiza glab- 
ra L.). Şirin biyan çoxillik yarımkol bitki olub, gövdəsi 
düz, azca qol-budaqlı, hündürlüyü 60-80, bəzən də 100 
sm-ə çatır. İri yeraltı kök sisteminə malikdir. Çoxşaxəli 
ana köklərinin ömrü 20-25 (30) ilə qədərdir. Şirin biyan 
qiymətli dərman, boyaq, aşı və texniki təbiətli bitki
dir. Ondan yeyinti sənayesində və təsərrüfatın müxtəlif 
sahələrində geniş istifadə olunur. Bir sıra ölkələrdə ondan 
alman ekstrakt şəkər əvəzedicisi kimi kisel, kompot, kofe, 
kakao, kvas və bir çox qənnadı, biskvit məmulatlarının 
hazırlanmasında istifadə olunur.



Fevral-mart aylarında toplanmış standarta uyğun gəlməyən Şirin biyan 
kökündən alınan boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng
Neytral vanna (nəzarət) H20 tünd-sarı
Alüminium-kalium zəyi 7,0 parlaq-sarı

Dəmir-2-xlorid 7,0 bozumtul-zeytunu
Qırmızı qan duzu 7,0 zeytunu-qonur

Sarı qan duzu 7,0 tütünü
Kobalt xlorid 7,0 zeytunu-qonur
Kalium xlorid 7,0 yaşılımtıl

Mis sulfat 7,0 qonurumtul-yaşıl
Xromat duzu 0,1 kərpici-qonur
Nikel xlorid 7,0 qızılı-sarı

Qalay-2-xlorid 2,0 narıncı
Quzuqulağı turşusu + qalay-2-xlorid 2,0+0,1 parlaq-narıncı



Boyaq tozunun miqdarı 1 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 45-50°

Qaynama vaxtı 25-30 dəq.

May-iyun aylarında toplanmış Şirin biyanın yaşıl hissəsindən 
hazırlanan boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin 
%-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 yaşılımtıl-sarı
Alüminium-kalium zəyi 6,0 limon-sarısı

Dəmir-2-xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Qırmızı qan duzu 6,0 qonurumtul

Sarı qan duzu 6,0 tütünü-sarı

Kobalt xlorid 6,0 tünd-zeytunu

Kalium xlorid 6,0 zeytunu-qəhvəyi
Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 kərpici-qonur

Nikel xlorid 6,0 qəhvəyi-boz

Qalay-2-xlorid 0,2 qızılı-sarı
Quzuqulağı turşusu + qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı130





Gülülcə - Lathyrus L.
Paxlakimilər fasiləsi - Fabaceae Lindl.

Dünya florasında Gülülcə cinsinin 150- 
yə qədər növü məlumdur. Qafqazda 21, Azər
baycanda isə 18 növünə (1 növü mədəni hala 
keçirilmişdir) təsadüf edilir.

Azyarpaq gülülcə (Lathyrus aphaca L.) 
hündürlüyü 10-60 sm-ə qədər olan birillik ot 
bitkisidir. Bitki aprel-may aylarından avqusta 
qədər çiçək açır. Meyvələri isə iyul-sentyabr 
aylarında yetişir.

Qırmızı gülülcə (Lathyrus cicera L.) göv
dəsinin hündürlüyü 30-45 sm olan çoxbudaq
lı, birillik ot bitkisidir. Bitki aprel-may ayların
da çiçəkləyir, may-iyun aylarında isə toxum 
verir.



Boyaq tozunun miqdarı 3 kq • L. cicera L.

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 65-70°

Qaynama vaxtı 50-60 daq.

Qırmızı gülülcənin çiçək hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o açıq-bənövşəyi
Alüminium-kalium zəyi 6,0 bənövşəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 bənövşəyi-boz
Qırmızı qan duzu 6,0 bozumtul-bənövşəyi

Sarı qan duzu 6,0 bənövşəyi-qonur
Kobalt xlorid 6,0 yaşılımtıl-bənövşəyi
Kalium xlorid 6,0 firuzəyi-sarı

Mis xlorid 6,0 yaşılımtıl
Xromat duzu 0,1 kərpici-qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 açıq-bənövşəyi
Quzuqulağı turşusu+ qalay-2-xlorid 2,0+0,2 bənövşəyi



İndiqofera - İndigofera L.
Paxlakimilər fəsiləsi - Fabaceae Lindl.

Dünyada boyaq bitkisi kimi çox məşhur olan İndiqofe
ra cinsinin tropik ölkələrdə 250-300-ə qədər növü yayılmış
dır. Çox da böyük olmayan bu kol bitkisinin hündürlüyü 60- 
180 sm-dir.

Avropa xalqları isə indiqo boyağı ilə XVI əsrdə tanış 
olmuşlar. Fransız sahibkarları bu bitkinin boyama sirlərini 
öyrənmək məqsədilə dəfələrlə Hindistana getmişlər. Lakin in
diqo boyağının alınması, yun pambıq və ipək məmulatlarının 
boyanması üsulları uzun müddət avropalılardan gizli saxla
nılmışdır. Avropada elə başa düşürdülər ki, indiqo boyağı 
mineral maddələrdən almır və bu səbəbdən uzun müddət 
onu "Hindistan daşı" adlandırmışlar.

Lakin indiqo boyağının sirləri avropalılara məlum ol
duqdan sonra, İngiltərə, Fransa və Almaniyada bu bitkinin 
əkilib-becərilməsinə qərar verilmiş, həmçinin onun toxumla
rının başqa ölkələrə satışına qadağa qoyulmuşdur. Bununla 
belə, tezliklə indiqo boyağının "sirri" açılmış və bitki bütün 
Avropa ölkələrinə yayılmışdır.134



XX əsrin ortalarında indiqodan alınan boyaqdan 
istifadənin həcmi xeyli azalmışdır. Belə ki, əgər XX əsrin ilk 
onilliklərində hər il dünya bazarlarında 25 milyon kq-a 
qədər indiqo boyağı satılırdısa, bunun 15 milyon kq-nı 
süni, yalnız 10 milyon kq-nı təbii indiqo boyası təşkil 
edirdi.

Bu bitkinin məhsuldarlığı və ondan alınan 
boyağın keyfiyyəti bir çox amillərdən asılı olur. 
Torpağın quruluşu və keyfiyyəti, hava və iqlim 
şərati, sahələrə verilən gübrələrin növü, əkilmə 
üsulu, bitkinin tam yetişməsi, yarpağın top
lanma qaydası və nəhayət, boyaq maddəsinin 
hansı texniki proseslər nəticəsində alınması 
rol oynayır. Boyaq prosesi təqribən aşağı
dakı şəkildə həyata keçirilir: məhsulu top
ladıqdan sonra onu isladaraq daş hovuzun 
içərisinə lay-lay sərirlər. Az sonra başlanan 
qıcqırma prosesi suyun keyfiyyətindən, tem
peraturundan və bitkinin yetişmə fazasından 
asılı olaraq 10-15 gün davam edə bilir. Daha 
sonra qıcqırma nəticəsində əmələ gələn maye 
başqa bir hovuza axıdılır. Bu zaman oksigenin 
təsiri altında oksidləşmə baş verir. Oksidləşmə 
tez başa çatsın deyə, boyaqçılar onu çubuqla 
köpüklənənə qədər qarışdırırlar. Bunu maye
nin içərisinə hava vurmaqla da həyata keçirmək 
mümkündür. Nəticədə məhlul yaşıl rəng alaraq, 
yavaş-yavaş lopa şəklində çənin dibinə çökür. 
Bundan sonra çöküntünü toplayıb, vakuum 
nasoslarla qovmağa başlayırlar. Proses iki 
üsulla həyata keçirilir: birinci üsulda bo
yaq qarışıqlardan təmizlənir, digərində isə 
təkrar baş verə biləcək qıcqırmanm qarşısı 
almır. Alınmış məhlulu qalın kətan parça
nın üzərinə axıdır, sonra çöküntünü yığıb 
sıxaraq məftillə kiçik hissələrə bölür və 
vaxşı meh vuran kölgəliklərə sərib quru
durlar.

Azərbaycanda indiqo boyağı ilə 
XVII əsrin sonu- XIX əsrin əvvəllərində 
tanış olsalar da, yerli sənətkarlar onun
hazırlanma 
səviwədə

texnologiyasını 
mənimsəyərək,

yüksək 
olduqca

keyfiwətli göy, mavi, abı rəng və çalarlar 
almağa nail olmuşlar.

Yun məmulatı boyamaq üçün əvvəlcə 
onu bovaq məhlulunda isladır, sonra yüngülcə



sıxır və iri həcmli teştin içinə sərirdilər. Sonra sərilmiş kələflərin üzərinə yenidən boyaq 
məhlulu əlavə edib, bir gün saxlayır, nəhayət çıxarıb yüngülcə sıxır və asırdılar.

Növbəti mərhələlərdə boyaq məhlulunu yenidən 30°-yə qədər qızdırıb, qurudulmuş 
yun kələfləri bir daha həmin məhlulda isladırdılar. Bu proses təqribən 6-7 gün ərzində arzu 
olunan rəng almana qədər davam etdirilirdi. Sonra boyanmış ipi təmiz sidik "cövhərinin" 
içərisinə salıb yaxalayır və yenidən boyağın içərisinə salırdılar.

Məsələn, tünd göy rəng almaq istədikdə boyağın üzərinə yeni indiqofera boyağı (tozu) 
əlavə edirdilər. Qabaqcadan sarı rəngə boyadılmış yun kələfi indiqo boyağının içərisinə 
salaraq isə yaşıl rəngə boyayırdılar. Boyadılmış yun ipin rəngini möhkəmləndirmək üçün 
qurudulmuş kələfi ardıc meyvəsindən hazırlanmış qaynar məhlulun içərisinə salırdılar. 
Bundan sonra kələfi çıxarıb, açıq havada - kölgəlikdə sərib qurudurdular.

Başqa boyalardan fərqli olaraq indiqo boyağı universal xüsusiyyətlərə malikdir. 
Onunla yun, pambıq, ipək və kətan məmulatlarından başqa, digər materialları da göy, 
mavi, abı rənglərinə və çalarlarına boyamaq mümkündür.



Ətirşah - Geranium L.
Ətirşahkimilər fəsiləsi - Geraniaceae Juss.

Ətirşahkimilər fəsiləsi 8 cinsi və 750-yə qədər növü 
əhatə edir. Bu fəsiləyə daxil olan növlərin əksəriyyəti ot, az 
bir qismi isə yarımkol və kol bitkiləri olub, yer kürəsinin 
ən çox mülayim iqlim zonalarında yayılmışdır. Ətirşah 
cinsinin tərkibinə efir yağlı, boyaq təbiətli, dərman, nek
tar və bəzək üçün yararlı 350-yə qədər bitki növü daxildir. 
Onun Qafqazda 29, Azərbaycan isə 23 növünün olduğu 
məlumdur.

Təpəyəbənzər ətirşah (Geranium collinum Steph.) ço
xillik, sıx tüklərlə əhatə olunan, ətli kökümsova malik, 20
50 sm hündürlüyündə olan ot bitkisidir. Bitki iyun-iyul 
aylarında çiçəkləyir, meyvələri avqustda yetişir.



Təpəyəbənzər ətirşahın yerüstü hissəsindən alınan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o sarımtıl

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-sarı
Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6,0 zeytunu
Sarı qan duzu 6,0 mixəyi-qonur

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl
Xromat duzu 0,1 qırmızımtıl-kərpici
Kalium xlorid 6,0 tütünü
Kobalt xlorid 6,0 zeytunu-boz

Qalay-2-xlorid 0,2 açıq-narıncı
Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-narıncı
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Meşəlik ətirşahı (Geranium sylvaticum L.) hündürlüyü 30-60 sm olan çoxillik ot bitkisi
dir. Bitki iyul-avqust aylarında çiçək açır, avqust-sentyabr aylarında meyvə verir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Biçənək kəndi ərazisində ya
yılan bu bitkinin ilk dəfə olaraq boyaq xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Əldə edilən nəticələr 
aşağıdakı cədvəldə öz əksini tapmışdır.

Meşəlik ətirşahının yerüstü hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 sarımtıl-boz

Alüminium-kalium zəyi 6,0 açıq-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Qırmızı qan duzu 6,0 bozumtul-tütünü

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 qonurumtul-kərpici

Kobalt xlorid 6,0 tütünü

Nikel-xlorid 6,0 qonurumtul

Qalay-2-xlorid 0,2 sarı-narıncı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı

Boyaq tozunun miqdarı 2 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 55-60°

Qaynama vaxtı 40-45 dəq.



Üzərlik - Peganum L.
Üzərlikkimilər fəsiləsi - Peganaceae (EngL) Tiegh.ex Takht.

Üzərlikkimilər fasiləsi 25 cinsi və 250 növü əhatə edir.
Azərbaycanda Adi üzərlik (Peganum harmala L.) növü 

geniş yayılmışdır. Bitki may-iyun aylarında çiçək açır və 
iyul-avqust aylarında meyvəsi yetişir. Respublika ərazisində 
bol ehtiyata malikdir.

Bundan başqa üzərliyin toxum və gövdəsinin tərkibində 
qiymətli boyaq maddəsi olan harmalin də vardır.

Boyaq tozunun miqdarı 2 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 65-70°

Qaynama vaxtı 35-40 dəq.



Adi üzərliyin yerüstü hissəsindən və toxumlarından hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 sarımtıl-çəhrayı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 sarı-narıncı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-qəhvəyi

Qırmızı qan duzu 6,0 tütünü

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu-qəhvəyi

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 kərpici-qırmızı

Kobalt xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Kadmiy duzu 6,0 bozumtul-yaşıl

Nikel-xlorid 6,0 tütünü-xaki

Qalay-2-xlorid 0,2 narıncı
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Lakmusotu - Chrozophora Adr. Juss.
Südləyənkimilər fəsiləsi-Euphorbiaceae Juss.

Lakmusotunun Yerusəlim lakmusotu 
(Chrozophora hierosolymitana Spreng.) növü
nün hündürlüyü 10-60 sm, budaqlanan bi
rillik ot bitkisidir. Aprel ayından oktyabra 
qədər çiçək açır və meyvə verir. Toxumları
nın tərkibində 28%-ə qədər piyli yağ da möv
cuddur ki, bundan yeyinti boyağı istehsal 
etmək mümkündür.

Boyaq tozunun miqdarı 2 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 35-40°

Qaynama vaxtı 40-45 dəq.
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Lakmusotu - Chrozophora Adr. Juss.
• Ch. hierosolymitana Spreng.

MlNGƏÇtVIR

*fiOAŞ

Yerusəlim lakmusotu bitkisinin yarpaq, meyvə və yaşıl hissəsindən hazırlanan 
boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

XOCAVƏND o
BEYLƏQAN

KƏNGƏRLİ ŞAHBUZ

YARDIMLI # 

LERİK
LƏNKƏRAN

QUBADLI cqbrayIL

XANKƏNDİ
I > ŞUŞA

SAB-RAWD

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o bozumtul-göy

Alüminium-kalium zəyi 6,0 sarımtıl-göy

Dəmir -2-xlorid 6,0 göyümtül

Qırmızı qan duzu 6,0 göyümtül-qonur

Sarı qan duzu 6,0 tütünü

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl-göy

Xromat duzu 0,1 qırmızı-kərpici

Kobalt xlorid 6,0 göyümtül-qonur

Nikel xlorid 6,0 zəif-göyümtül

Kalium xlorid 6,0 qonurumtul

Qalay-2-xlorid 0,2 bənövşəyi

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-bənövşəyi



Südləyən - Euphorbia L.
Südləyənkimilər fəsiləsi -Euphorbiaceae Juss.

Dünya florasında Südləyənkimilər fasi
ləsinin 250-300 cinsi və təqribən 5000-7000 
növü yayılmışdır. Bunlar qətran, kitrə, dər
man, boyaq, aşı təbiətli xammalların geniş 
spektrinə malik kol, yarımkol, çoxillik və biril
lik ot bitkiləridir. Qafqazda 64, Azərbaycanda 
isə 41 növü mövcuddur.

Gürcü südləyəni (Euphorbia iberica Bo- 
iss.) gövdəsinin hündürlüyü 30-60 (80) sm, 
yuxarı hissədən budaqlanan, sürünən çoxillik 
ot bitkisidir. Bitki aprel-may (iyun) aylarında 
çiçək açır və iyul-avqust aylarında meyvə ve
rir.



Gürcü südləyəninin yerüstü hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o sarımtıl-boz
Alüminium-kalium zəyi 6,0 sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 tünd-boz
Qırmızı qan duzu 6,0 zeytunu

Sarı qan duzu 6,0 xaki

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl-qəhvəyi
Xromat duzu 6,0 xaki-qonur

Kobalt xlorid 6,0 bozumtul-qəhvəyi

Kalium xlorid 6,0 yaşılımtıl

Nikel xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi
Qalay-2-xlorid 0,2 tünd-sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 xaki 145



Oraqvari südləyən (Euphorbia falcata L.) çılpaq birillik ot bitkisi olub, gövdəsinin hün- 
ürlüyü 18-20 (40) sm olub, budaqlanandır. Aprel-may aylarında çiçək açır, avqust ayında 

isə meyvəsi yetişir. Onun 1 kq narın tozundan hazırlanan boyaq ekstraktı ilə 8-10 kq yun 
ipi boyamaq mümkündür.

Oraqvari südləyənin yerüstü hissəsindən alman boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 xaki

Alüminium-kalium zəyi 6,0 sarımtıl-xaki

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-xaki

Qırmızı qan duzu 6.0 zeytunu-xaki

Sarı qan duzu 6.0 tütünü

Kobalt xlorid 6,0 qonurumtul

Kalium xlorid 6,0 yaşılımtıl-xaki

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 qəhvəyi-xaki

Nikel xlorid 6,0 bozumtul-qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 xaki

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 parlaq-xaki
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Boyaq tozunun miqdarı 1,5 kq

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 55-60°

Qaynama vaxtı 50-55 dəq.



Bostan südləyəni (Euphorbia peplus L.) birillik çılpaq ot bitkisidir. Gövdəsinin hündür
lüyü 10-25 sm, əsas hissədən budaqlanandır.

Bostan südləyəninin çiçək və yaşıl hissəsindən hazırlanan boyaq 
ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 yaşılımtıl-sarı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 sarımtıl

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-yaşıl

Qırmızı qan duzu 6,0 tütünü

Sarı qan duzu 6,0 yaşılımtıl-zeytunu

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 xaki

Kobalt xlorid 6,0 yaşılımtıl-qonur

Kalium xlorid 6,0 tütünü-boz

Nikel xlorid 6,0 yaşılımtıl-qonur

Qalay-2-xlorid 0,2 sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 sarı-narıncı



Sarağan - Cotinus Hili
Sumaqkimilər - Anacardiaceae Lindl.

Azərbaycanda sarağanm Adi sarağan (Coti
nus coggygria Scop.) növü yayılmışdır. Bitki may- 
iyun aylarında çiçəkləyir, toxumları isə iyul ayı
nın axırlarında yetişir. Bitkinin yarpaqlarmdakı 
yüksək keyfiyyətli aşı maddəsindən və efir yağın
dan boyaq sənayesində, ətriyyatda və təbabətdə 
geniş istifadə olunur. Sarağanm tərkibindəki ta
ninin miqdarı və keyfiyyəti yüksəkdir.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 30-35°

Qaynama vaxtı 20-25 dəq.



BALAKƏN

Sarağamn oduncaq hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı
ilə yunun neytral mühitdə boyannıası

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o sarımtıl-qonur

Alüminium-kalium zəyi 8.0 sarımtıl-narıncı

Dəmir-2-xlorid 6.0 bozumtul-qara

Qırmızı qan duzu 6.0 yaşılımtıl

Sarı qan duzu 6.0 zeytunu

Kobalt-xlorid 5.0 açıq-qəhvəyi

Bor xlorid 5.0 qonurumtul

Mis sulfat 6.0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0.1 qırmızımtıl

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2.0+0.1 narıncı 149



Sumaq - Rhus L.
Sumaqkimilər fasiləsi - Anacardiaceae Lindl.

Dünya florasında Sumaq cinsinin 250-yə 
qədər növü məlumdur. Qafqazda isə bitkinin 2 
növünə təsadüf edilir.

Sumağın Aşı sumaq (Rhus coriaria L.) növü
nün hündürlüyü 2-5 (8) m-ə çatan qollu-budaq
lı kol və ya ağac bitkisidir. May-iyun aylarında 
çiçəkləyir, sentyabr-oktyabr aylarında meyvə ve
rir. Onun boyaq və aşı maddəsi olaraq yayın orta
larından vegetasiyanın sonuna qədər toplanması 
məsləhət görülür.

Boyaq tozunun miqdarı 400 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 40-45°

Qaynama vaxtı 55-60 dəq.



BALAKƏN

Sumağın yarpaq və meyvəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o yaşılımtıl-boz

Alüminium-kalium zəyi 6,0 sarımtıl
Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6,0 tütünü -boz
Sarı qan duzu 6,0 zeytunu

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl-boz

Xromat duzu 0,1 açıq-qəhvəyi

Kobalt xlorid 6,0 bozumtul-çəhrayı

Nikel xlorid 6,0 zeytunu

Qalay-2-xlorid 0,2 sarımtıl-boz

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-sarı



Ağcaqayın - Acer L.
Ağcaqavınkimilər fasiləsi - Aceraceae Juss.

Dünya florasında bu bitkinin 150 cinsinə və 250-yə 
qədər növünə təsadüf edilir. Qafqazda 13, Azərbaycanda 
isə 8 növü yayılmışdır. Bu cinsə aid olan növlərin 
əksəriyyəti ağac və ya koldur. Respublikada mədəni hal
da 4 ağcaqayın növündən biri Çöl ağcaqayınıdır (Acer 
campestre L.). 15-25 metrə qədər hündürlükdə olan enli, 
iri ağac və ya ağac formalı koldur. Aprel-may aylarında 
çiçəkləyir, avqust -sentyabr aylarında meyvələri yetişir. 
Bu bitkinin respublikamızda mədəni halda Sivriyarpaq 
və ya Çinaryarpaq ağcaqayın (Acer platanoides L.), Çöl 
ağcaqayını (Acer campestre L.) növləri yayılıb.

Boyaq tozunun miqdarı 600 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 55-70°

Qaynama vaxtı 55-60 dəq.
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Ağcaqayın - Acer L.
• A. platanoides L,

MİNGƏÇEVİR

AĞOAŞ

KƏNGƏRLİ ŞAHBUZ

Çöl ağcaqayının yarpaq, qabıq və qönçə hissəsindən hazırlanan 
boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması
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Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 qonumrumtul

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6,0 açıq-qəhvəyi

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 kərpici-qırmızı

Kobalt xlorid 6,0 mixəyi-qonur

Sirkə turşusunun kobalt duzu 6,0 açıq-boz

Nikel xlorid 6,0 tütünü

Qalay-2-xlorid 0,2 sarımtıl

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 sarı-narıncı



Xınagülü - İmpatiens L.
Balzamkimilər fəsiləsi - Balsaminaceae A. Rich.

Xınagülünün Balzam xınagülü (İmpatiens bc 
samına L.) növü hündürlüyü 50-80 sm olan birillik 
bitkisidir. Yarpaqlarının uzunluğu 7-14 sm-ə qəd, 
olur. Bəzək məqsədi ilə çox qədimdən istifadə ed 
lir. Xınagülünün çiçək və yarpaqlarının tərkibinc 
lavson adlı qiymətli boyaq maddəsi vardır. Bitkin: 
1 kq qurudulmuş tozundan hazırlanan boyaq ek 
traktı ilə 20-25 kq yun ip boyamaq mümkündür.

Boyaq tozunun miqdarı 350 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 35-40°

Qaynama vaxtı 60-65 dəq.



BALAKƏN

ZAQATALA

Xınagülünün çiçək və yarpaqlarından hazırlanan boyaq ekstraktı
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o açıq-qəhvəyi

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-çəhrayı

Dəmir -2-xlorid 6,0 tünd-boz

Qırmızı qan duzu 6,0 qonurumtul

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl-qəhvəyi

Xromat duzu 0,1 qırmızımtıl

Kobalt xlorid 6,0 açıq-bənövşəyi

Kalium xlorid 6,0 qəhvəyi

Nikel xlorid 6,0 yaşılımtıl-qonur

Qalay-2-xlorid 0,2 bənövşəyi

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 açıq-çəhrayı



Kövrək mürdəşər - Frangula Hili
Murdarçakimilər fəsiləsi - Rhamnaceae Juss.

Kövrək mürdəşər (Frangula Hili) hündürlüyü 7 
metrə qədər olan, qara rəngli, hamar qabıqlı, kiçik ağac və 
ya koldur. Onun bir növü olan Qızılağacabənzər mürdəşər 
(Frangula alnus Mili.) may-iyun aylarında çiçəkləyir, sent
yabrda isə meyvə verir. Bitkinin 1 kq tozundan hazırla
nan boyaq məhlulu ilə 9-10 kq-a qədər yun və yaxud ipək 
məmulatı boyamaq mümkündür.

Boyaq tozunun miqdarı 400 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 40-45°

Qaynama vaxtı 55-60 dəq.



Qızılağacabənzər mürdəşərin qabıq hissəsindən hazırlanan 
boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o qəhvəyi

Alüminium-kalium zəyi 6,0 açıq-qəhvəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 qəhvəyi-boz
Qırmızı qan duzu 6,0 qəhvəyi

Sarı qan duzu 6,0 qəhvəyi-zeytunu
Mis sulfat 6,0 qəhvəyi-yaşıl

Xromat duzu 0,1 tünd-qəhvəyi

Kobalt xlorid 6,0 qəhvəyi

Nikel xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 tünd-qəhvəyi

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 şabalıdı-qəhvəyi



Murdarça - Rhamnus L.
Murdarçakimilər fəsiləsi - Rhamnaceae Juss.

Murdarça (Rhamnus L.) cinsinin dünyada 
150-dən artıq, Azərbaycanda isə 3 yabanı və 1 
mədəni növünə rast gəlinir.

Pallas murdarçası (Rhamnus pallasii Fisch. 
et C.A.Mey.) hündürlüyü 0,5-1,5 (2,0) m-ə qədər 
olan, sərt tikanlı, budaqları dağınıq, alçaqboylu 
koldur. Aprel-may aylarında çiçəkləyir, iyul- 
sentyabr aylarında meyvə verir.



Pallas murdarçasımn cavan budaq, çiçək, gövdəsinin qabıq hissəsindən 
hazırlanan boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o tünd-tütünü

Alüminium-kalium zəyi 6,0 açıq-tütünü

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-tütünü

Qırmızı qan duzu 6,0 tütünü-qəhvəyi

Sarı qan duzu 6,0 tütünü-yaşıl

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,2 açıq-tütünü

Nikel xlorid 5,0 tütünü

Qalay-2-xlorid 0,2 qəhvəyi-tütünü

Kalium xlorid 6,0 tütünü

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,1 qəhvəyi-tütünü



Həmişəyaşıl murdarça (Rhamnus alaternus L.) qırmızımtıl budaqlara və ya zeytunu 
zoğlara malik 5 m-ə qədər hündürlükdə qollu-budaqlı, həmişəyaşıl koldır. Bitki mart-aprel 
aylarında çiçək açır, iyun-avqust aylarında isə meyvə verir.

Həmişəyaşıl murdarçanın yetişməmiş meyvələrindən 
hazırlanan boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o sarımtıl

Alüminium-kalium zəyi 6,0 parlaq-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-sarı

Qırmızı qan duzu 6,0 açıq-qəhvəyi

Sarı qan duzu 6,0 qəhvəyi-boz

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 qonurumtul

Kobalt xlorid 6,0 bozumtul

Kalium xlorid 6,0 zeytunu-boz

Nikel xlorid 6,0 tütünü

Qalay-2-xlorid 0,2 qızılı-sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı160



Həmişəyaşıl murdarçamn yetişmiş meyvələrindən hazırlanan 
boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 açıq-bənövşəyi

Alüminium-kalium zəyi 6,0 bənövşəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 yaşılımtıl-boz

Qırmızı qan duzu 6,0 yaşılımtıl

Sarı qan duzu 6,0 bənövşəyi-qonur

Mis sulfat 6,0 göyümtül-yaşıl

Xromat duzu 0,1 bənövşəyi-mixəyi

Kobalt xlorid 6,0 göyümtül-boz

Kalium xlorid 6,0 göyümtül-qəhvəyi

Nikel xlorid 6,0 göyümtül-bənövşəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 göyümtül

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 parlaq-bənövşəyi

Həmişəyaşıl murdarçamn 1 kq qurudulmuş yetişməmiş meyvələrindən 10-12 kq, ye
tişmiş qara rəngli şirəli meyvələrindən hazırlanan boyaq ekstraktı ilə 15-17 kq yun ipi 
boyamaq olar.
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Üzüm - Vitis L.
Üzümkimilər fasiləsi - Vitaceae Juss.

Azərbaycanda üzümün 3 növü və çoxsaylı sortları 
məlumdur.

Üzüm tullantılarından alman antosian və flavo
noid tərkibli boyaq maddələrindən hazırlanan boyaq 
ekstraktı ilə yun ipi açıq-bənövşəyi, bənövşəyi-boz, 
bənövşəyi-qonur, tünd-bənövşəyi rənglərə və onun ça- 
larlarına boyamaq olur. Bitkinin yarpaqları da boyaq və 
aşı maddələri ilə zəngindir.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-55°

Qaynama vaxtı 40-60 dəq.
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Üzümün cecəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı ilə 
yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o zəif-bənövşəyi

Alüminium-kalium zəyi 6,0 açıq-bənövşəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 bənövşəyi-boz

Qırmızı qan duzu 6,0 zəif-bənövşəyi

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu

Mis sulfat 6,0 bənövşəyi

Xromat duzu 0,1
I

yaşılımtıl

Kobalt xlorid 6,0 qonurumtul-bənövşəyi

Kalium xlorid 6,0 bənövşəyi

Nikel xlorid 6,0 tünd-bənövşəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 bənövşəyi 163



Cökə - Tilia L.
Cökəkimilər fəsiləsi - Tiliaceae Juss.

Dünya florasında Cökəkimilər fasiləsinin 50- 
yə qədər cinsi və 450-yə qədər növü məlumdur. 
Qafqazda 5, Azərbaycanda 4 növü yayılmışdır.

Ürəkvari cökə (Tilia cordata Mili.) hündürlüyü 
20-35 m, gövdəsinin diametri 100-130 sm olan enli 
çətirli ağacdır.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr
Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 55-60°
Qaynama vaxtı 45-50 dəq.
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Cökənin yarpaq çiçək hissələrindən hazırlanan boyaq ekstraktı
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması
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• T. caucasica Rup: 
• T. cordata Mill.
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Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o sarı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Qırmızı qan duzu 6,0 qonurumtul

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu-boz

Kobalt xlorid 6,0 sarı-qonur

Kalium xlorid 0,1 tütünü-boz

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 6,0 kərpici-qonur

Nikel xlorid 6,0 yaşılımtıl-boz

Qalay-2-xlorid 0,2 qızılı-sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı



Əməköməçi - Malva L.
Əməköməcikimilər fəsiləsi - Malvaceae Juss.

Əməköməçi cinsinin Qafqazda 11, Azərbaycanda 10 
növü yayılmışdır.

Alaq əməköməçi (Malva neglecta Wallr.) yoğun 
mil formalı kökə malik çoxillik bitkidir. Azərbaycanın 
düzənlik sahələrindən başlayıb, orta dağ qurşaqalarına 
qədər hər yerində yayılmışdır. Ona alaq basmış sahələrdə, 
bağ və bostanlarda, yol, çəpər və çay kənarlarında daha 

ox təsadüf edilir.

Boyaq tozunun miqdarı 450 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 35-40°

Qaynama vaxtı 40-55 dəq.



BALAKƏN

Alaq əməköməçinin çiçəklərindən hazırlanan 
boyaq ekstraktı ilə yun ipin boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o zəif-bənövşəyi

Alüminium-kalium zəyi 6,0 bənövşəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-bənövşəyi

Qırmızı qan duzu 6,0 bənövşəyi-zeytunu

Sarı qan duzu 6,0 açıq-bənövşəyi

Mis sulfat 6,0 tütünü-bənövşəyi

Xromat duzu 0,1 bənövşəyi-qəhvəyi

Nikel xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 bənövşəyi

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-bənövşəyi 167



Xətmi - Lavatera L.
Əməköməcikimilər fəsiləsi - Malvaceae Juss.

Dünya florasında Xətmi cinsinin 24-ə qədər növü ya
yılmışdır. Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda 2 növünə 
rast gəlinir.

Türəngə xətmi [Lavatera thuringiaca L.) hündürlüyü 
50-150 sm olan bozumtul tüklərlə örtülü çoxillik ot bitki
sidir. İyul-avqust aylarında çiçək açır, avqust-sentyabr ay
larında isə meyvə verir. Türəngə xətminin çiçəklərindən 
alman qırmızı rəngli təbii boyaq maddəsi müxtəlif yeyinti 
məhsullarının rənglənməsi üçün də yararlıdır.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 45-50°

Qaynama vaxtı 40-50 dəq.
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Türəngə xətminin ləçəklərindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 açıq-bənövşəyi

Alüminium-kalium zəyi 6,0 bənövşəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-bənövşəyi

Qırmızı qan duzu 6,0 zeytunu

Sarı qan duzu 6,0 bənövşəyi-tütünü

Mis sulfat 6,0 bənövşəyi-yaşıl

Xromat duzu 0,1 bənövşəyi

Nikel xlorid 6,0 yaşılımtıl-boz

Kobalt xlorid 6,0 açıq-bənövşəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 bənövşəyi

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-bənövşəyi



Gülxətmi - Alcea L.
Əməköməcikimilər fəsiləsi - Malvaceae Juss.

Gülxətminin (və ya qara zanbağın) Azərbaycanda 
8 növünə təsadüf edilir. Bu növlər çoxillik ot bitki
si olub, güclü kök sisteminə malikdir. Uzun illərdən 
bəri aparılan elmi axtarışlar nəticəsində respublikamı
zın Naxçıvan MR, Lənkəran, Astara, Quba, Xaçmaz, 
Gədəbəy, Kəlbəcər və Qarabağ zonasında 60-dan ar
tıq yeni gülxətmi forması aşkar edilmişdir. Qiymətli 
dərman, boyaq, yem, nektar və bəzək bitkisidir.

Hh 1 i



Gülxətmi çiçəklərindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 açıq-bənövşəyi

Alüminium-kalium zəyi 5,0 bənövşəyi-boz

Dəmir -2-xlorid 5,0 bənövşəyi-qonur

Qırmızı qan duzu 5,0 bənövşəyi-zeytunu

Sarı qan duzu 5,0 bənövşəyi-boz

Kobalt xlorid 5,0 zeytunu-bənövşəyi

Mis sulfat 5,0 yaşıl-bənövşəyi

Xromat duzu 0,1 qonurumtul-bənövşəyi

Nikel-xlorid 5,0 yaşılımtıl

Kalium xlorid 5,0 bənövşəyi-qəhvəyi

Sirkə turşusu və kobalt duzu 6,0 zeytunu-yaşıl

Qalay-2-xlorid 0,2 bənövşəyi

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-bənövşəyi



Hibiskus - Hibiscus L.
Əməköməcikimilər fasiləsi - Malvaceae Juss.

Dünya florasında Hibiskus cinsinin 500-dən artıq 
növü məlumdur. Azərbaycanda mədəni halda becərilir. 
Ən geniş yayılanı Hibiscus cannabimıs L. növüdür.

Hibiskus dikduran və çoxbudaqlı gövdəyə malik ço
xillik ot bitkisidir. Gövdəsi dairəvi olub, qalınlığı 0,8-2,5 
sm, uzunluğu isə 4-5 m olub yaşıl, tünd qırmızı və qırmızı 
rəngdədir. Yarpaqları sadə, ürəkvari, lansetvari, mürəkkəb 
üç-yeddi qanadlıdır. Yarpaqları saplağından uzundur. 
Çiçəkləri qoltuqda yerləşən tək iri və beşbölümlüdür. Hi
biscus öz-özünə, nadir hallarda isə çarpaz tozlanandır. 
Meyvəsi hərəsində 25-30 toxumu olan 5-7 qutucuqdan 
ibarətdir. Vətəni Asiya və Afrikanın tropik əraziləri hesab 
edilir.

Suriya hibiskusu (Hibiscus syriacus L.) kol bitkisi olub, 
cavan budaqları qısa, qıvrım və ulduzvari tüklərlə əhatə 
olunmuşdur. Yarpaqları saplaqlarından qısa, ayası yumur- 
tavaridir. Çiçəkləri bəzən məxməri formada olub, tək-tək 
qoltuqda yerləşmiş, iri, çəhrayı-qırmızı, qırmızı-bənövşəyi



və yaxud ağ rəngdə olan ortası tünd-bənövşəyi ləkələrlə əhatə olunmuşdur. Qutucuğu 20- 
27 mm uzunluğunda, ovalvaridir. Bitki iyul-sentyabr ayına qədər çiçək açır, sentyabr-okt
yabr aylarında toxum verir.

Suriya hibiskusu Azərbaycanın hər yerində, xüsusilə də bağ və bağçalarda, park və 
xiyabanlarda bəzək məqsədilə əkilib-becərilir.

Çin qızılgülü (Hibiscus rosa - sinensis L.). Bu, çox da böyük olmayan ağac və ya kol bitki
sidir , 3-6 m hündürlükdədir. Hal-hazırda Çin qızılgülü mədəni halda tropik və subtropik 
ölkələrdə geniş halda əkilib becərilir. Azərbaycanda əsasən bəzək məqsədilə yetişdirilir.
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Çay - Thea L.
Çavkimilər fəsiləsi - Theaceae D. Don

Çayın bir sıra növ müxtəlifliyi məlumdur. Bu 
növlərdən ən çox mədəni halda əkilib-becəriləni Thea 
sinensis L. növüdür.

Thea sinensis L.-in hündürlüyü 10 m-ə qədər 
olan həmişəyaşıl, budaqlanan kol və ya ağacdır. Ça
yın çiçəklənməsi sentyabr ayından başlayıb soyuqlar 
düşənə qədər davam edir. Yaşıl çaym yarpaqlarından 
yeyinti sənayesində istifadə olunan ekoloji cəhətdən 
təmiz yaşıl rəngli, bioloji aktiv maddələrlə zəngin olan 
təbii boyaq maddəsi də almaq mümkündür.

Boyaq tozunun miqdarı 550 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 60-65°

Qaynama vaxtı 65-70 dəq.



ŞƏMKİR

QUBADLI

Çay - Thea L.
• T. sinensis L.

Aylar ərzində çay yarpaqlarında toplanan taninin miqdarında baş verən dəyişikliklər 
(quru kütlənin faizlə miqdarı) [S.A.Xoçalava görə]

Təcrübə aparılmış 
yerlər

aylar

may iyun iyul avqust sentyabr oktyabr

Anaseuli 18,55 19,99 19,21 20,32 19,19 15,57

Bobokvati 18,10 19,10 20,61 19,50 17,22 15,92

Halı 17,4 17,97 18,09 18,80 17,27 -

Çay yarpağının tədarük olunma dövründə piqment 
maddələrinin toplanma dinamikası (mkq, Imq quru kütləsində)

piqment maddələri iyun iyul avqust sentyabr oktyabr noyabr

a-xlorofil 0,71 0,856 1,250 1,246 1,372 1,387

b-xlorofil 0,366- 0,459 0,678 0,655' 0,710 0,735

yaşıl piqmentlərin cəmi 1,067 1,315 1,928 1,901 .2,082 2,122

karotin 0,069 0,079 0,144 . 0,134 0,147 0,133

lyutein 0,127 0,078 0,182 0,156 0,126 0,128

violaksantin 0,050 0,033 0,079 0,052 0,056 0,052

seksantin 0,061 0,062 0,142 0,065 0,080 0,077

sarı piqmentlərin cəmi 0,295 0,276 0,544 0,355 0,409 0,400

Çay həm də qiymətli boyaq bitkisidir. Onun müxtəlif hissələrindən alman rənglər çox 
mühüm məişət əhəmiyyətinə malikdir. Hətta çaym istehsal tullantılarından da müxtəlif 
üsullarla yeyinti sənayesində tətbiq edilə biləcək sarı rəngin alınması təcrübəsi mövcud
dur. Bundan başqa, elmi təcrübədə çay xammalından ferment və texniki üsullarla qəhvəyi 
və yaşıl boyaq rəngləri də alma bilir. 175



Dazıotu - Hypericum L.
Dazıotukimilər fasiləsi - Hypericaceae Juss.

Dünya florasında Dazıotukimilər fasiləsinin 40 cin
si və 850-ə qədər növü yayılmışdır. Onun Qafqazda 27, 
Azərbaycanda isə 15-ə qədər növünə təsadüf etmək olar.

Zəif dazıotu (Hypericum perforatum L.) hündürlüyü 15- 
75 sm olan çoxillik ot bitkisidir. Gövdəsi bir və ya bir neçə 
budaqdan ibarətdir.

Boyaq tozunun miqdarı 300 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-55°

Qaynama vaxtı 60-65 dəq.



Zəif dazıotunun çiçək və yuxarı yaşıl hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 sarımtıl-qonur

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-mixəyi

Qırmızı qan duzu 6,0 tütünü-qonur

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu-firuzəyi

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 qırmızı-kərpici

Kobalt xlorid 6,0 açıq qəhvəyi

Kalium xlorid 6,0 yaşılımtıl-zeytunu

Nikel xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 qızılı-sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı-sarı
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Kələkötür dazıotu (Hypericum scabrum L.) hündürlüyü 10-40 sm olan çoxillik ot bitk; 
sidir. Bitki may-iyul aylarında çiçək açır, meyvələri iyul-avqust aylarında yetişir. Bitkini 
yerüstü hissəsi boyaq maddəsi ilə zəngindir.

Kələkötür dazıotunun çiçək və yaşıl hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 sarımtıl-qırmızı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-sarı

Qırmızı qan duzu 6,0 zeytunu

Sarı qan duzu 6,0 tütünü-boz

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl-tütünü

Xromat duzu 0,1 kərpici-qırmızı

Kobalt xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Nikel xlorid 6,0 bozumtul-qonur

Kalium xlorid 6,0 mixəyi-yaşıl

Qalay-2-xlorid 0,2 sarımtıl-narıncı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı





Yulğun - Tamarix L.
Yulğunkimilər fəsiləsi - Tamaricaceae Link

Dünya florasında yulğunkimilər fasiləsinin 3 cin
si və 195 növü məlumdur. Azərbaycanın florasında bu 
cinsin 7 növü yayılmışdır.

Meyer yulğunu (Tamarix meyeri Boiss.) hündürlü
yü 3-4 (6) m olan kol və ya xırda ağacdır. Aprel ayın
da çiçək açır, may ayında isə meyvə verir. Bitkinin yaşıl 
budaqlarının tərkibində 1,35-1,87 %-ə qədər aşı maddəsi 
vardır.

Boyaq tozunun miqdarı

Yunun miqdarı

Suyun miqdarı

Qaynama temperaturu

Qaynama vaxtı

300 qr

40 litr

60-65°

55-65 dəq.



Meyer yulğunun yaşıl budaq və oduncağından hazırlanan 
boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o yaşılımtıl

Alüminium-kalium zəyi 6,0 sarımtıl-boz

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6,0 zeytunu-qonur

Sarı qan duzu 6,0 qonurumtul

Mis sulfat 6,0 yaşıl

Xromat duzu 0,1 mixəyi

Kobalt xlorid 6,0 tütünü

Sirkə turşusu və kobalt duzu 6,0 zeytunu-yaşıl

Nikel-xlorid 6,0 tütünü

Barium-xlorid 6,0 zeytunu-boz

Qalay-2-xlorid 0,2 sarımtıl-narıncı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı
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Çoxbudaqlı yulğun (Tamarix ramosissima Ledeb.) kol, yaxud da böyük olmayan ağac
dır. Bitki may-iyun aylarında çiçək açır və meyvə verir.

Çoxbudaqlı yulğunun yaşıl budaq, çiçək və qabıq hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 yaşıl-boz

Alüminium-kalium zəyi 6,0 sarımtıl-qonur

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6,0 tütünü

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 kərpici-qəhvəyi

Kobalt xlorid 6,0 tütünü-boz

Sirkə turşusu və kobalt duzu 6,0 zeytunu-yaşıl

Nikel-xlorid 6,0 tütünü

Barium-xlorid 6,0 qonurumtul-sarı

Qalay-2-xlorid 0,2 sarımtıl-qəhvəyi

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı-sarı

Hohenaker yulğunu (Tamarix hohenackeri Bunge) kol və yaxud çox da böyük olmayar 
ağac olub, 2,5-3 (6) m hündürlüyündədir. Bitki may-iyun aylarında çiçəkləyir və toxun 
verir. Aşı, nektar,boyaq və bəzək təbiətli bitkidir.
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Hohenaker yulğunun cavan budaq, qabıq və qönçəsindən hazırlanan 
boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o yaşılımtıl-boz

Alüminium-kalium zəyi 6,0 sarımtıl

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6,0 tütünü

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 qonurumtul

Kobalt xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Sirkə turşusu və kobalt duzu 6,0 zeytunu-yaşıl

Nikel-xlorid 6,0 mixəyi-boz

Barium-xlorid 6,0 xaki

Qalay-2-xlorid 0,2 sarımtıl-qonur

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı



0

Dəliçətənə - Datisca L.
Dəliçətənəkimilər fəsiləsi - Datiscaceae Lindl.

Dəliçətənərıin Kanafabənzər dəliçətənə 
(Datisca cannabina L.) növü çoxillik ot bitki
si olub, gövdəsi çılpaq, hündürlüyü 80-150 
(200) sm-ə qədər olur. Çiçəkləri uzun qol
tuqda yerləşən salxım formasındadır. Bitki
ikicinsli olub, bir-birinə yaxın məsəfədə bitir. 
Bitki may-iyul (avqust)aylarında çiçək açıb, 
avqust-sentyabr aylarında meyvə verir. Çox 
qiymətli boyaq bitkisidir.



Kanafabənzər dəliçətənənin yarpaq hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 açıq-sarı

Alüminium - kalium zəyi 6.0 tünd - sarı

Dəmir - 2 - xlorid 6.0 bozumtul - sarı

Qırmızı qan duzu 6.0 sarımtıl - qonur

Sarı qan duzu 6.0 zeytunu-sarı

Mis sulfat 6.0 tünd yaşılımtıl

Xromat duzu 0.1 mixəyi-sarı

Kobalt xlorid 6.0 yaşılımtıl-qonur

Nikel xlorid 6.0 tütünü - qonur

Qalay - 2 - xlorid 0.2 qızılı- sarı

Quzuqulağı turşusu +qalay-2-xlorid 2.0+0.2 parlaq - narıncı
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Kanafabənzər dəl'ıçətənənin kök hissəsindən hazırlanan boyaq ekstratı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna(nəzarət) H2o sarı

Alüminium - kalium zəyi 6.0 tünd - sarı

Dəmir - 2 - xlorid 6.0 açıq - sarı

Qırmızı qan duzu 6.0 sarı - zeytunu

Sarı qan duzu 6.0 sarı - qonur

Mis sulfat 6.0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0.1 qonurumtul - mixəyi

Kobalt xlorid 6.0 mixəyi - qonur

Nikel xlorid 6.0 tütünü - qonur

Qalay - 2 - xlorid 0.2 qızılı- sarı

Quzuqulağı turşusu +qalay-2-xlorid 2.0+0.2 tünd-narıncı

Boyaq tozunun miqdarı 300 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-55°

Qaynama vaxtı 45-60 dəq.





Evkalipt - Eucalyptus L'Her.
Mirtkimilər fəsiləsi-Myrtaceae Juss.

Evkalipt cinsi 500-ə qədər növü əhatə 
edən həmişəyaşıl hündür ağacdır. Yarpaqla
rı iki cürdür. Cavan budaqlarındakı yarpaq
lar yumurta formalı, qarşı-qarşıya düzülmüş, 
üzəri mumla örtülmüş, yaşıl budaqlarındakı 
yarpaqları isə oraqşəkillidir. Vətəni Avstraliya
dır. XIX əsrin ortalarından başlayaraq, Avropa
nın bir çox ölkələrində əkilib-becərilir. Başlıca 
xüsusiyyətlərindən biri bu ağacın çox sürətlə 
inkişafı və həddindən artıq su tələb etməsidir. 
Odur ki, bu bitkinin əkildiyi yerlərdə bataqlıq
lar və gölməçələr quruyur, nəticədə malyariya 
xəstəliyi törədən ağcaqanadlar da məhv olur. 
Bu səbəbdən evkalipt ağacı hazırda dünyanın 
bir sıra tropik ölkələrində həmin xəstəliyə qarşı 
mühüm bir vasitə kimi əkilir.

Respublikamızda da evkaliptin bir neçə 
növü mövcuddur. Evkalipt bitkisinin bir neçə



növü Azərbaycanda introduksiya edilmişdir. Onun əsas xüsusiyyətlərindən biri onun 
dərman, aşı, efir yağı və boyaq xammalı kimi məşhur olmasıdır. Belə ki, onun yarpaq 
və qabıqlarının tərkibində "kino" adlı boyaq maddəsi vardır. Həmin boyaq maddəsi 
ilə yun, ipək və pambıq məmulatını açıq-qəhvəyi, qəhvəyi, tünd-qəhvəyi, şabalıdı, 
yaşılımtıl, yaşılımtıl-qonur, qəhvəyi-şabalıdı, zeytunu, firuzəyi və s. rəng və çalarlara 
boyamaq mümkündür. Alman rəng və çalarlar keyfiyyətli, günəş şüasına, sabunla 
yuyulmağa, atmosferin kimyəvi və fiziki təsirlərinə davamlı olduğundan, boyaqçılıq 
sənayesində müvəffəqiyyətlə istifadə oluna bilər.
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Boyaq tozunun miqdarı 300 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 55-60°

Qaynama vaxtı 55-60 dəq.
Evkalipt - Eucalyptus L'Her.
• E. camaldulensis Dehnh.

Eucalyptus sp. növlərinin yarpaq və qabıq hissələrindən 
hazırlanan boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 açıq-qəhvəyi

Alüminium-kalium zəyi 6,0 qəhvəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 tünd-qəhvəyi

Qırmızı qan duzu 6,0 qəhvəyi

Sarı qan duzu 6,0 qəhvəyi-tütünü

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl-boz

Xromat duzu 0,1 tünd-qəhvəyi

Kobalt xlorid 6,0 şabalıdı

Nikel xlorid 6,0 qəhvəyi-qonur

Qalay-2-xlorid 0,2 şabalıdı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-şabalıdı 189



Nar - Punica L.
Narkimilər fəsiləsi - Punicaceae Horan.

190

Azərbaycanda narın Güleyşə, Çəhrayı güleyşə, Meles, Qır
mızı, Kabux və s. kimi sortları yetişdirilir. Hündürlüyü 1,5-4 (5) m 
olan, budaqları qarşı-qarşıya yerləşmiş balaca ağac və ya koldur. 
Qısalmış budaqları çox vaxt tikanlara çevrilir. May, iyun-iyul ay
larında ikinci dəfə çiçəkləyir. Sentyabr-oktyabr aylarında meyvə 
verir. Meyvəsi iridir, diametri 10 sm, şarşəkillidir, tünd qırmı
zı və ya sarımtıl rəngli olub, yetişən zaman çatlayır. Toxumları 
çoxsaylıdır, uzunluğu 6-12 (14) mm-dir, üçtinlidir və lətli örtüklə 
örtülmüşdür. Çay boyunca, qumlu torpaqlarda, quru-çınqıllı ya
maclarda rast gəlinir. Qrup və səpələnmiş halda rast gəlinir və 
bəzən mühüm sahələrdə təbii cəngəlliklər əmələ gətirir.

Boyaq tozunun miqdarı 300 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 60-65°

Qaynama vaxtı 50-55 dəq.
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Nar - Punica L.
• P. granatum L

Narın qabıq tullantısından hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması
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Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %- lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 oxra

Alüminium-kalium zəyi 5,0 açıq-sarı

Dəmir-2-xlorid 5,0 tünd-bozumtul

Qırmızı qan duzu 5,0 tünd-zeytunu

Sarı qan duzu 5,0 açıq-qəhvəyi

Xromat duzu 0,1 zeytunu

Kalium-xlorid 5,0 oxra

Mis sulfat 5,0 yaşılımtıl-boz

Kalium sirkə duzu 5,0 tütünü

Nikel-xlorid 5,0 oxra

Kobalt-xlorid 5,0 zeytunu

Qalay-2-xlorid 0,2 sarımtıl

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 sarımtıl-narıncı



Zoğal - Cornus L.
Zoğalkimilər fəsiləsi - Cornaceae Dumort.

Qafqazda və Azərbaycanda 1 növünə rast gəlinir. Zoğal iri kol 
və ya 3-9 m hündürlükdə ağacdır. Zoğalın yarpaqları sadə, qarşı-qarşı
ya düzülən, yumurtavari və ya lansetşəkilli, 10 sm uzunluğunda olur. 
Çiçəkləri sarı, meyvələri isə qırmızı, tünd-qırmızı və sarı rəngdə olur. 
Mart-aprel aylarında çiçək açır, avqust-sentyabr aylarında meyvə verir. 
Meyvəsi şirəli və çəyirdəklidir. Normal inkişaf etmiş bir zoğal ağacından 
100 kq-a yaxın meyvə tədarük etmək olur.

Zoğal ağacının ən çox meyvələrindən istifadə olunur. Meyvələrini 
tam yetişəndə yığır, həm təzə-təzə, həm də qurudub istifadə edirlər. Zoğa
lın meyvəsində 20-25 % şəkər (qlükoza, fruktoza, saxaroza), 10-11 % üzvi 
turşular (limon, alma, kəhraba və s.] 8-8 % aşı maddəsi, karotin və C, B 
vitaminləri, boyayıcı və pektin maddələri və s. vardır.

Boyaq tozunun miqdarı 450 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-55°

Qaynama vaxtı 55-60 dəq.



BALAKƏN

Zoğalın meyvə, qabıq və yarpaqlarından hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 qırmızımtıl

Alüminium-kalium zəyi 6,0 çəhrayı-qırmızı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6,0 qırmızımtıl-boz

Sarı qan duzu 6,0 qonurumtul

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl-tütünü

Xromat duzu 0,1 kərpici-qırmızı

Nikel xlorid 6,0 mixəyi-qonur

Kobalt xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 qırmızı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-qırmızı



Dəvəayağı - Limonium Mili
Qurşunçiçəyikimilər fəsiləsi - Plumbaginaceae Juss.

Dəvəayağı cinsinin yer kürəsində 300-ə qədər 
növü məlumdur. Cinsin Qafqazda və o cümlədən 
Azərbaycanda 5 növünə təsadüf olunur.

Meyer dəvəayağı (Limonium meyeri (Boiss.) Ktze) 
çılpaq gövdəli çoxillik ot bitkisidir. 6-20 sm uzunlu
ğunda və 4-7 sm enində olan yarpaqları kökdən inki
şaf edərək yer səthinə yatır. Qışı yer altında keçirmiş 
kök üzərində əvvəl yarpaqlar (fevral-mart), sonra isə 
gövdə (iyun-iyul) inkişaf edir. Avqust ayından baş
layaraq oktyabrın əvvəllərinə qədər çiçək açır. 60-80 
sm, bəzən 2-3 metrə qədər dərinliyə işləyən köklərinin 
tərkibində 6,5-18,6%-ə qədər aşı və 5%-ə qədər boyaq 
maddəsi aşkar edilmişdir.
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Dəvəayağı - Limonium Mili 
• L. fischeri (Trautv.) Lincz. 
• L. meyeri (Boiss.) Ktze
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Boyaq tozunun miqdarı 400 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 55-60°

Qaynama vaxtı 60-65 dəq.

Meyer dəvəayğının kök hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H?0 sarımtıl-qonur

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-san

Dəmir -2-xlorid 6,0 tünd bozumtul

Qırmızı qan duzu 6,0 bozumtul-sarı

Sarı qan duzu 6,0 tütünü

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl-tütünü

Xromat duzu 0,1 kərpici-qəhvəyi

Nikel xlorid 6,0 mixəyi

Kobalt xlorid 6,0 sarımtıl-boz

Qalay-2-xlorid 0,2 sarı-narıncı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-narıncı 195



Xurma - Diospyros L.
Ebenakimilər fasiləsi-Ebenaceae Guerke.

Xurma hündürlüyü 8-12, bəzi hallarda 18 m-ə qədər 
olan iri ağacdır. Budaqları hamar, tünd-bozumtul rəngdə, 
cavan zoğları yaşılımtıldır. Uzunluğu 4-15, eni 2,5-6 sm-ə 
çatan yarpaqları uzunsov ellipsvari və ya enli lansetvaridir. 
Çiçəkləri xırda, oturacaq şəklində olub 4 üzvlü, tacı zəngvari 
narıncı rəngdədir. May-iyun aylarında çiçək açır, oktyabr- 
noyabr aylarında meyvəsi yetişir. Xurmanın meyvələri iri 
və ətli olmaqla, forması yumru, konusvari, ellipsvari və 
s. şəkildə olur. Rəngi açıq narıncıdan al-qırmızıya qədər 
dəyişir.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-55°

Qaynama vaxtı 45-50 dəq.



Yapon xurması (Diospyros kaki Thunb.) respublikamızda mədəni halda əsasən Lən
kəran, Astara, Masallı və Lerik rayonlarında geniş surətdə əkilib-becərilir. Bundan başqa 
bu bitki Göyçay, Ağdaş, Ağdam, Gəncə, Balakən, Zaqatala və s. rayonlarda da yetişdirilə 
bilir. Əsl vətəni şimali Çin və Yaponiyadır. Yapon xurması 18-20° şaxtaya qarşı davamlıdır. 
Münbit, qidalı torpaqlarda yaxşı bitir və bol məhsul verir. Toxumla çoxalqdıqda 5-7 ildən 
sonra meyvə verməyə başlayır. Çəkisi 250-300 qrama qədər olan meyvələri insan orqanizmi 
üçün faydalı fizioloji aktiv maddələrlə zəngindir. Yapon xurmasının yetişməmiş meyvəsi 
kəskin ağız büzüşdürücü xassəyə malik olur.

Yetişməmiş xurma meyvələrindən boyaq məhlulu hazırlayıb, yun və ipək 
məmulatlarını boyamaq olar. Ümumiyyətlə, xurmanm yetişməmiş meyvələrindən 50-yə 
qədər rəng və çalarlar almaq mümkündür.

Xurmanm digər növləri - Adi xurma və Virgin xurması da qiymətli və faydalı xüsu
siyyətlərə malikdir.
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Yapon xurmasının meyvələrindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin 
%-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o narıncı-sarı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-qara

Qırmızı qan duzu 6,0 yaşılımtıl-qonur

Sarı qan duzu 6,0 tünd-bozumtul-qəhvəyi

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl- tütünü

Xromat duzu 0,1 açıq-qəhvəyi

Nikel xlorid 6,0 narıncı-qırmızı

Kobalt xlorid 6,0 qonurumtul

Kalium xlorid 6,0 qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 6,0 narıncı-yaşıl
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Birgöz - Ligustrum L.
Zeytunkimilər fəsiləsi - Oleaceae Hoffmgg. et Link

Birgözün Ligustrum vulgare L. növü hündürlü
yü 1-3 m-ə qədər olan kol bitkisidir. Yarpaqlarında və 
gövdəsinin qabığında aşı maddəsi (6-10%), kimyəvi 
cəhətdən hələ tam öyrənilməmiş boyaq maddəsi vardır. 
Oduncaq və qabığından sarı rəng alınır.

Boyaq tozunun miqdarı

Yunun miqdarı

Suyun miqdarı

Qaynama temperaturu

Qaynama vaxtı

500 qr

1 kq

40 litr

50-55°

60-65 dəq.200



Birgözün meyvəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %- lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o açıq-bənövşəyi

Alüminium-kalium zəyi 6,0 açıq-sarı

Dəmir-2-xlorid 6,0 bənövşəyi-qonur

Qırmızı qan duzu 6,0 bənövşəyi-boz

Sarı qan duzu 6,0 bənövşəyi-tütünü

Mis sulfat 6,0 bozumtul-bənövşəyi

Xromat duzu 0,1 qonurumtul-boz

Kobalt xlorid 6,0 qonurumtul-mixəyi

Arkel xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Kadmiy duzu 6,0 bənövşəyi-qonur

Kalium xlorid 6,0 bənövşəyi-göy

Qalay-2-xlorid 0,2 parlaq-bənövşəyi



Anxuza - Anchusa L.
Sümürgənkimilər fəsiləsi - Boraginaceae Juss.

Anxuza (Anchusa L.) cinsinin dünya florasında 40-a qədər növü 
məlumdur. Qafqazda 7, Azərbaycanda isə 1 növü yayılmışdır.

Anxuzanm Anchusa azurea Mili. (A. italica Retz-) növü hündür
lüyü 80-90 sm, gövdəsinin eni isə 50-60 sm olan, cod tüklü, qırmız] 
rəngli yoğun kökə və hündür budaqlı gövdəyə malik çoxillik ot bitki
sidir. Bitki may-avqust aylarında çiçək açır, iyun-sentyabr aylarında 
isə meyvə verir.

Boyaq tozunun miqdarı 450 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-55°

Qaynama vaxtı 45-60 dəq.202



BALAKƏN
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Anxuza - Anchusa L.
• A.azurea Mill. (A. italica Retz.)

Anxuzanın kök hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması
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Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o açıq-bənövşəyi

Alüminium-kalium zəyi 5,0 qırmızı-bənövşəyi

Dəmir -2-xlorid 5,0 bənövşəyi-boz

Sarı qan duzu 5,0 bozumtul-bənöşəyi

Qırmızı qan duzu 5,0 tünd-bənövşəyi

Kobalt-xlorid 5,0 bozumtul-göy

Mis sulfat 0,1 yaşıl-bənövşəyi

Xromat duzu 0,1 açıq-qırmızı

Nikel xlorid 5,0 bənövşəyi-qonur

Qalay-2-xlorid 5,0 qırmızı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,1 qırmızı-bənövşəyi



Alkanna - Alkanna Tausch
Sümürgənkimilər fəsiləsi - Boraginaceae Juss.

Alkanna ən çox Aralıq dənizi ətrafı ölkələrdə yayıl
mışdır. Mədəni halda isə Kiçik Asiya, şimal-şərqi Afrika
da və s. yerlərdə əkilib-becərilir. Azərbaycanda bir növü 
məlumdur ki, o da çoxillik ot bitkisi olub, yoğun qırmı
zımtıl köklərə, 20-40 sm hündürlükdə bir neçə yerüstü 
gövdəyə və kökyanı yarpaqlara malikdir. Bitki may ayında 
çiçəkləyir və meyvəsi avqust ayında yetişir. Əsasən Naxçı
van MR-in ovalıq və dağlıq yerlərində, aşağı dağ ətəkləri 
və orta dağ qurşaqları kimi sahələrdə, qayalıq və dağlıq 
ərazilərdə yayılmışdır .

Alkannanm kökünün tərkibindəki qırmızı-bənövşəyi 
rəngli boyaqla yun ipi qırmızı-bənövşəyi, açıq-bənövşəyi, 
qırmızımtıl rəngə boyamaq olar.

Qeyd: Şərq alkannasının (Alkanna orientalis (L.) Boiss.) 
kökündən alman rəng və çalarlar, anxuza bitkisinin kökündən 
alınan rəng və çalarlarla uyğunluq təşkil edir.





Viteks (Ərküdə) - Vitex L.
Minaçiçəyikimilər fasiləsi - Verbenaceae J.St.-Hil.

Viteks bitkisinin Çubuqlu viteks (Vitex agnus-castus L.) növü na
zik tüklərlə örtülü kol və yaxud ağacdır. Budaqları küt dördüzvlü, yar
paqları qarşı-qarşıya düzülmüş, saplaqlı, mürəkkəb barmaqvari olub, 5 
(7) yarpaqdan ibarətdir. Çiçəkləri çoxsaylı olub, yuxarıdan sünbülvari 
hamaşçiçəkdir.

Çubuqlu viteks Azərbaycanın əksər rayonlarında mədəni halda 
əkilib-becərilir. Lakin yabanı şəkildə də ona rast gəlmək mümkündür. 
Əsasən toxumları ilə, payız aylarında isə çubuqla çoxaldılır. Yaxşı nek
tar bitkisi hesab olunur.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 55-60°

Qaynama vaxtı 65-70 daq.



Çubuqlu viteksin yarpaq və cavan budaqlarından hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 yaşılımtıl

Alüminium-kalium zəyi 6,0 açıq-yaşıl

Dəmir -2-xlorid 6,0 yaşılımtıl-boz

Qırmızı qan duzu 6,0 yaşılımtıl-qonur

Sarı qan duzu 6,0 yaşılımtıl

Mis sulfat 6,0 yaşıl

Xromat duzu 0,1 açıq-qəhvəyi

Kalium xlorid 6,0 yaşılımtıl-qəhvəyi

Nikel xlorid 5,0 yaşılımtıl-tütünü

Qalay-2-xlorid 0,2 tünd-yaşıl

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 parlaq-yaşıl



Qaraqınıq - Origanum L.
Dalamazkimilər fəsiləsi - Lamiaceae Lindl.

208

Azərbaycan florasında 1 növünə rast gəlinir. Hündür
lüyü 30-90 sm, gövdəsinin rəngi qırmızımtıl olan çoxillik 
ot bitkisidir. Bitki iyun ayından avqust ayının sonunadək 
çiçək açır, avqust-sentyabr aylarında meyvə verir.

Qiymətli boyaq bitkisi sayılan qaraqmığm yerüstü 
hissələrindən boyaq məhlulu hazırlanır. Alınan rəng və ça
larlar yüksək keyfiyyətli olub, kimyəvi maddələrin təsirinə 
qarşı davamlılığı ilə seçilir.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 60-65°

Qaynama vaxtı 55-60 dəq.



• O. vulgare L.
ASTARA

Qaraqınığın yerüstü hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 bozumtul-qəhvəyi

Alüminium-kalium zəyi 6,0 çəhrayı-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bənövşəyi-boz

Qırmızı qan duzu 6,0 qonurumtul-boz

Sarı qan duzu 6,0 tütünü

Xromat duzu 6,0 qırmızımtıl

Mis sulfat 6,0 açıq-yaşılımtıl

Kalium xlorid 6,0 tütünü

Nikel xlorid 0,6 oxra

Kobalt xlorid 0,6 qəhvəyi-boz

Qalay-2-xlorid 0,2 çəhrayı -narıncı 209



Bağayarpağı - Plantago L.
Bağayarpağıkimilər fəsiləsi - Plantaginaceae Juss.

Su kənarlarında, həyətyanı sahələrdə, rütubətli yer
lərdə tez-tez rast gəlinən bağayarpağı bitkisinin tərkibində 
10,5% aşı maddəsi aşkar olunmuşdur.

Bağayarpağı boyaq bitkisi olmaqla yanaşı yeyinti 
sənayesində və elmi təbabətdə də geniş tətbiq edilir.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 55-60°

Qaynama vaxtı 60-65 dəq.



iri bağayarpağının yaşıl yarpaqlarından hazırlanan 
boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 yaşılımtıl-boz

Alüminium-kalium zəyi 6,0 sarımtıl-yaşıl

Dəmir -2-xlorid 6,0 yaşılımtıl-tütünü

Qırmızı qan duzu 6,0 zeytunu-yaşıl

Sarı qan duzu 6,0 yaşılımtıl

Mis sulfat 6,0 kərpici-qonur

Xromat duzu 0,1 açıq-qəhvəyi

Kobalt xlorid 6,0 firuzəyi-yaşıl

Nikel xlorid 6,0 bozumtul-yaşıl

Kadmiy xlorid 6,0 açıq-yaşıl

Qalay-2-xlorid 0,2 tünd-yaşıl



Dilqanadan - Galium L.
Bovaqotukimilər fasiləsi - Rubiaceae Juss.

Dilqanadanın növlərinin bir çoxu qiymətli xüsusiyyətlərə 
malik olduğundan xalçaçılıq sənayesində qiymətli boyaq xamma
lı kimi istifadə edilə bilər. Bu növlərdən biri - İlişkən dilqanadan 
(Galium aparine L.) birillik ot bitkisidir.

Bitkinin kök hissəsindən boyaq ekstraktı hazırlayıb 5-8 kq 
yun ipi boyamaq mümkündür.

Boyaq tozunun miqdarı 300 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-55°

Qaynama vaxtı 60-65 dəq.



ilişkən dilqanadanın kök hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o açıq-qırmızı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 qırmızımtıl

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-qırmızı

Qırmızı qan duzu 6,0 qırmızımtıl-boz

Sarı qan duzu 6,0 qırmızı-çəhrayı

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl-boz

Xromat duzu 0,1 kərpici-qırmızı

Kobalt xlorid 6,0 açıq-çəhrayı

Kalium xlorid 6,0 mixəyi

Nikel xlorid 6,0 tütünü

Qalay-2-xlorid 0,2 qırmızımtıl

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-qırmızı 213



Boyaqotu - Rubia L.
Boyaqotukimilər fəsiləsi - Rubiaceae Juss.

Boyaqotukimilər fasiləsinə 400 cins və 6000-ə qədər növ daxil
dir. Bu növlərin əksəriyyəti ot, nadir hallarda yarımkol, kol və ağac 
formasında olub, Yer kürəsinin əsasən tropik və subtropik zonaların
da geniş yayılmışdır. Azərbaycanda 4 növünə rast gəlinir. Fəsiləyə 
aid olan cinslərin tərkibində dərman, boyaq əhəmiyyətli, nektar və 
bəzək xüsusiyyətli növlərin geniş spektirinə təsadüf edilir. Qiymətli 
boyaq bitkisi hesab edilir.

Boyaqotu kökündən antraxinon tərkibli qatı boyaq ekstraktı 
hazırlayıb yun ipi müxtəlif rəng və çalarlara boyamaq mümkündür. 
Boyaqotunun qurudularaq toz halına salınmış 1 kq xammalından 
hazırlanan boyaq ekstraktı ilə 35-40 kq yun ipi boyamaq olar.

Boyaq tozunun miqdarı 250 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-55°

Qaynama vaxtı 60-65 dəq.



BALAKƏN

Boyaq otunun fevral-mart aylarında toplanmış kök və kökümsovlarından 
hazırlanan boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 qırmızı-kərpici

Alüminium-kalium zəyi 8,0 tünd-qırmızı

Dəmir -2-xlorid 8,0 qırmızı-bənövşəyi

Qırmızı qan duzu 8,0 qırmızımtıl

Sarı qan duzu 8,0 qırmızı-boz

Mis sulfat 8,0 açıq-qəhvəyi

Kobalt xlorid 8,0 qırmızı-qonur

Nikel xlorid 8,0 gilənari

Xromat duzu 0,1 tünd-qırmızı

Sirkə turşusunun qurğuşun duzu 8,0 qırmızımtıl

Qalay-2-xlorid 0,2 al-qırmızı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2-0,2 tünd-gilənari



Boyaqotunun oktyabrın sonu və noyabrın ortalarında toplanmış kök və 
kökümsovlarından hazırlanan boyaq ekstarktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o çiyələyi-qırmızı

Alüminium-kalium zəyi 8,0 gilənari-qırmızı

Dəmir -2-xlorid 8,0 qırmızı-tütünü

Qırmızı qan duzu 8,0 qırmızı-zeytunu

Sarı qan duzu 8,0 açıq qəhvəyi-qırmızı

Mis sulfat 8,0 kərpici qırmızı

Xromat duzu 0,1 qırmızımtıl-mixəyi

Kobalt xlorid 8,0 qırmızımtıl-çəhrayı

Nikel xlorid 8,0 qırmızımtıl-mixəyi

Sirkə turşusunun qurğuşun duzu 8,0 qırmızımtıl-boz

Qalay-2-xlorid 0,2 tünd qırmızı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 al qırmızı

216



Boyaqotımım mart və aprel aylarının sonlarında toplanmış kök və kökümsovlarından 
hazırlanan boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin 
%-lə miqdarı

Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 çiyələyi-qırmızı

Alüminium-kalium zəyi 8,0 parlaq-qırmızı

Dəmir -2-xlorid 8,0 qırmızımtıl

Qırmızı qan duzu 8,0 qırmızı

Sarı qan duzu 8,0 qırmızımtıl

Mis sulfat 8,0 qəhvəyi

Kobalt xlorid 8,0 tünd-qırmızı

Nikel xlorid 8,0 qırmızımtıl-boz

Xromat duzu 0,1 qırmızımtıl-mixəyi

Sirkə turşusunun qurğuşun duzu 8,0 qırmızımtıl-qara

Qalay-2-xlorid 0,2 al-qırmızı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 parlaq-qırmızı 217



Boyaqotunun fevral-mart aylarında toplanmış kök və kökümsovlarından 
hazırlanan boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o qırmızı-kərpici

Alüminium-kalium zəyi 8,0 tünd qırmızı

Dəmir -2-xlorid 8,0 qırmızı-bənövşəyi

Qırmızı qan duzu 8,0 qırmızımtıl

Sarı qan duzu 8,0 qırmızı

Mis sulfat 8,0 açıq-qəhvəyi

Kobalt xlorid 8,0 qırmızı-qonur

Nikel xlorid 8,0 qırmızı-boz

Xromat duzu 0,1 gilənari

Sirkə turşusunun qurğuşun duzu 8,0 qırmızı-qara

Qalay-2-xlorid 0,2 al-qırmızı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-gilənari

Boyaqotunun yaşıl hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 tünd-qəhvəyi

Alüminium-kalium zəyi 6,0 açıq-qəhvəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 qəhvəyi-boz

Qırmızı qan duzu 6,0 qəhvəyi

Sarı qan duzu 6,0 qəhvəyi-tütünü

Xromat duzu 0,2 qəhvəyi

Mis sulfat 6,0 qəhvəyi-yaşılımtıl

Kobalt xlorid 6,0 qəhvəyi-zeytunu

Kalium xlorid 6,0 qəhvəyi-qonur

Nikel xlorid 6,0 qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 açıq-qəhvəyi

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 qəhvəyi

218





Gəndalaş - Sambucus L.
Doqquzdonkimilər fəsiləsi - Sambucaceae Batsch ex Borkh.

Gəndalaşın Qafqazda, o cümlədən Azərbay
canda yabanı halda 2 növünə rast gəlinir.

Qara gəndalaş (Sambucus nigra L.) çoxbudaqlı 
kol və ya çox da böyük olmayan ağacdır. Bitki may- 
iyun aylarında çiçəkləyir, meyvəsi iyul-avqust ayla
rında yetişir. Tezböyüyən, rütubətə tələbkar, isti və 
kölgə sevən bitkidir.

Boyaq tozunun miqdarı 300 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 55-60°

Qaynama vaxtı 65-70 dəq.
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Qara gəndalaşın meyvəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin 
%-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o bozumtul-bənövşəyi

Alüminium-kalium zəyi 5,0 bənövşəyi-göy

Dəmir -2-xlorid 5,0 bənövşəyi-boz

Sarı qan duzu 5,0 açıq-bənövşəyi

Qırmızı qan duzu 5,0 tütünü-bənövşəyi

Kobalt xlorid 5,0 bənövşəyi-zeytunu

Kalium xlorid 5,0 açıq bənövşəyi-boz

Mis sulfat 5,0 bənövşəyi-yaşıl

Xromat duzu 0,1 qonurumtul-bənövşəyi 221



Ödotu - Helichrysum Mili.
Mürəkkəbçiçəkkimilər fəsiləsi - Asteraceae Dumort (Compositae)

Ödotunun Qatlı ödotu (Helichrysum plicatum DC.) növü 
hündürlüyü 20-40 (50) sm olan çoxillik ot bitkisidir. Bitki iyun-iyul 
aylarında çiçəkləyir və meyvələri iyul-avqust aylarında yetişir. 
Çiçəkləri quruduqda belə rəngini dəyişmir və buna görə xalq 
arasında "solmazçiçək" adı ilə də tanmır. Yabanı halda Naxçıvan 
MR-in orta dağ qurşaqlarından başlayaraq subalp zonalara qədər 
geniş ərazilərində yayılmışdır.

Bitkinin boyaqvermə xüsusiyyəti ilk növbədə tərkibində fla- 
vonoidli birləşmələrin olması ilə əlaqədardır.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-55°

Qaynama vaxtı 60-65 dəq.



Qatlı ödotımun çiçək hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin 
%-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 sarı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 açıq-qəhvəyi

Qırmızı qan duzu 6,0 sarı-zeytunu

Sarı qan duzu 6,0 sarı-qonur

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 qonurumtul-mixəyi

Kobalt xlorid 6,0 mixəyi-qonur

Nikel xlorid 6,0 tütünü-qonur

Qalay-2-xlorid 0,2 qızılı-sarı

Quru quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-narıncı 223



Andız - Inula L.
Mürəkkəbçiçəkkimilər fəsiləsi - Asteraceae Dumort (Compositae)

Andızın Qafqazda 19, Azərbaycanda isə 13 növü 
təsadüf edilir. Bu, 1,5-2 m hündürlüyə malik çoxillik ot b 
kisidir. Bitkinin köklərində 44%-ə qədər boyaq maddə 
çiçəklərində isə 2%-ə qədər kversetin, izokversetin təbis 
flavonoid maddələri aşkar olunmuşdur.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-55°

Qaynama vaxtı 50-65 daq.



Andızın çiçək və kök hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə 
miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o sarımtıl-boz

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 tütünü -boz

Qırmızı qan duzu 6,0 zeytunu

Sarı qan duzu 6,0 bozumtul-qonur

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 çəhrayı-qonur

Kadmiy duzu 6,0 bənövşəyi-boz

Kobalt xlorid 6,0 qonurumtul

Nikel xlorid 6,0 mixəyi-boz

Qalay-2-xlorid 0,2 narıncı



Georgin - Dahlia Cav.
Mürəkkəbçiçəkkimilər fəsiləsi - Asteraceae Dumort (Compositae)

Dünya florasının tərkibində Georgin cinsinin 2-yə qədər 
növü məlumdur. Bunların əksəriyyəti Cənubi Amerika ölkə
lərində yayılmışdır. Cinsin növləri XVIII əsrdən başlayaraq bə
zək kimi istifadə olunmuşdur. XIX əsrin ortalarında seleksiyaçı 
alimlər tərəfindən bitkinin 3000-ə qədər, hazırda isə 12 mindən 
artıq sort və formaları müəyyənləşdirilmişdir.

Dəyişkən georgin (Dahlia pinnata Cav.) gövdəsinin hün
dürlüyü 30-250 sm-ə qədər olan çoxillik bitkidir. Gövdəsinin 
içərisi boş olub, xaricdən çoxlu iri lələkvari və bölünmüş yar
paqlarla əhatə olunmuşdur. Səbət formalı çiçəkləri müxtəlif 
rəngdə olmaqla gövdənin qurtaracağında yerləşmişdir. Geor- 
ginin çiçəklərindən əsasən bəzək məqsədləri üçün istifadə edi
lir. Bitkinin ləçəklərindən bioloji aktiv maddələrlə zəngin, eko
loji cəhətdən təmiz qırmzı boyaq maddəsi almaq mümkündür. 
Həmin boyaq maddəsindən yeyinti məhsullarının istehsalında, 
yüngül və ətriyyat sənayesində də geniş istifadə etmək olar.



Georginin ləçəklərindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng
Neytral vanna (nəzarət) H20 açıq-bənövşəyi
Alüminium-kalium zəyi 6,0 bənövşəyi

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-bənövşəyi
Qırmızı qan duzu 6,0 zəif-bənövşəyi

Sarı qan duzu 6,0 tütünü-bənövşəyi
Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0,1 qonur-bənövşəyi
Kobalt xlorid 6,0 zəif-bənövşəyi
Nikel xlorid 6,0 qonurumtul-bənövşəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 bənövşəyi



Yatıqqanqal - Bidens L.
Mürəkkəbçiçəkkimilər fəsiləsi - Asteraceae Dumort (Compositae)

Bitkinin Azərbaycanda yayılan növlərindən biri 
Üçbölümlü yatıqqanqaldır (Bidens tripartita L.). Bu, 
hündürlüyü 20-80 sm olan çoxsaylı budaqlara malik 
birillik ot bitkisdir. Bitkinin çiçəkləndiyi dövr iyun- 
sentyabr aylarına, toxumlarının yetişməsi isə avqust- 
oktyabra təsadüf edir.

Boyaq tozunun miqdarı 300 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 55-60°

Qaynama vaxtı 60-65 dəq.



Üçbölümlü yatıqqanqalın yerüstü hissəsindən alınan 
boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin 
%-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) sarımtıl-boz

Alüminium-kalium zəyi 6,0 parlaq-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-qəhvəyi

Qırmızı qan duzu 6,0 zeytunu

Sarı qan duzu 6,0 tütünü-boz

Mis xlorid 6,0 yaşılımtıl

Kobalt xlorid 6,0 açıq-oxra

Kalium xlorid 6,0 mixəyi-qonur

Xromat duzu 0,1 qonurumtul

Kobalt asetit 6,0 qəhvəyi

Qalay-2-xlorid 0,2 narıncı-sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 parlaq-sarı



Sabahgülü - Tagetes L.
Mürəkkəbçiçəkkimilər fəsiləsi - Asteraceae Dumort (Compositae)

Dünya florasında Sabahgülü cinsinin 32-yə qədər növü yayıl
mışdır. Azərbaycanda bir növü yabanı olmaqla 4 növü - Düzqalxan 
sabahgülü (Tagetes erecta L.), Şaxəli sabahgülü (Tagetes patula L.), Dar- 
yarpaq sabahgülü (Tagetes tenuifolia Cav.), Yabanı sabahgülü (Tagetes 
signata Bartl.) növləri məlumdur.

Sabahgülü cinsinin növlərinin əksəriyyəti düzduran, yığcam, 
qollu-budaqlı, aydın seçilən əsas budaqlardan və bir neçə bərabər 
sırada düzülən, yaxşı inkişaf edən yan budaqlardan ibarətdir. Yar
paqları sadə, bərabər olmayan, darağa oxşar və lələkvari formadadır. 
Hamaşçiçəkləri səbət formasında olub sarı, qızılı-sarı, parlaq-sarı, li
monu-sarı, limonu, sarı-narmcı, narıncı, parlaq-narıncı, qırmızımtıl- 
qəhvəyi və s. rəng çalarlarına malikdir. Güclü kök sisteminə malikdir. 
Əsasən toxum vasitəsilə çoxalır.

Bitki qiymətli boyaq xammalı hesab edilir. Sabahgülünün 
çiçək və yaşıl kütləsindən hazırlanan boyaq ekstraktı ilə yun və ipək 
məmulatlarını boyamaq mümkündür. Aparılan çöl-təcrübə işləri za
manı məlum olmuşdur ki, normal inkişaf etmiş bir sabahgülü kolun
dan 350-400-ə qədər çiçək əldə etmək olar.



Sabahgülü çiçəklərindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə neytral mühitdə yun ipin boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o sarı

Alüminium-kalium zəyi 5.0 parlaq-sarı

Dəmir-2-xlorid 5.0 bozumtul-sarı

Qırmızı qan duzu 5.0 zeytunu-sarı

Sarı qan duzu 5.0 tütünü-sarı

Kobalt xlorid 5.0 qonurumtul

Mis sulfat 5.0 yaşıl

Xromat duzu 0,1 kərpici-sarı

Nikel xlorid 5.0 yaşılımtıl

Kalium xlorid 5.0 qonur-boz

Qalay-2-xlorid 0,2 parlaq-sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 qızılı-narıncı 231



Yovşan - Artemisia L.
Mürəkkəbçiçəkkimilər fəsiləsi - .Vsteraceae Dumort (Compositae)

Bitkinin Azərbaycanda 42 növü yayılmışdır. Onlardan 
biri Acı yovşan (Artemisia absinthium L.) hündürlüyü 1-2 m-ə 
qədər olan çoxillik ot bitkisidir. Qollu-budaqlı gövdəsi odun- 
laşmış, bozumtul yaşıl rəngdədir. Yarpaqları saplaqlı, boz- 
yaşıl, ikiqat-üçqat bölünmüş və üstü sadə ağ tüklərlə örtülü
dür. Bitkinin bütün hissələri acıdır. Müalicəvi və efir yağlı bitki 
sayılır. Yaşıl hissələrindən boyaq maddəsi almaq mümkündür

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-55°

Qaynama vaxtı 60-65 dəq.
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Yovşan - Artemisia L.
• A. absinthium L.

Acı yovşanın yaşıl hissəsindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin 
%-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) yaşılımtıl-boz

Alüminium-kalium zəyi

Dəmir -2-xlorid yaşılımtıl-qonur

Qırmızı qan duzu yaşılımtıl-zeytunu

Sarı qan duzu tütünü

Xromat duzu yaşılımtıl-qəhvəyi

Mis sulfat

Kalium-xlorid

yaşılımtıl 

açıq-qəhvəyi yaşıl

Nikel xlorid qonurumtul-yaşıl

Qalay-2-xlorid tünd-yaşıl 233



Gülümbahar - Calendula L.
Mürəkkəbçiçəkkimilər fəsiləsi - Asteraceae Dumort (Compositae)

Gülümbahar (Calendula L.) gövdəsi 20-25 sm, 
bəzən də 75 sm hündürlükdə olan, saçaqlı budaqlanan, 
qabırğalı və tüklərlə örtülü birillik, nadir hallarda isə 
çoxillik ot bitkisidir. Bitki mart-aprel-may aylarından 
payızın son ayına qədər çiçəkləyir, iyulda isə meyvə 
verir.

Boyaq tozunun miqdarı 250 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 55-60°

Qaynama vaxtı 50-60 dəq.
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Gülümbahar - Calendula L.
• C. officinalis L. ASTARA

Gülümbahar çiçəklərindən alınan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin 
°/o-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 tünd-sarı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 qızılı-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 sarımtıl-boz

Qırmızı qan duzu 6,0 sarı-qəhvəyi

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu-sarı

Mis sulfat 6,0 tünd-yaşıl

Xromat duzu 0,1 qırmızı-kərpici

Kobalt xlorid 6,0 mixəyi

Nikel xlorid 6,0 yaşılımtıl-sarı

Qalay-2-xlorid 0,2 qızılı-sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-narıncı



Qıfsəbət - Serratula L.
Mürəkkəbçiçəkkimilər fəsiləsi - Asteraceae Dumort (Compositae)

Qıfsəbət (Serratula L.) cinsinin dünya florasında 
50-yə qədər növü yayılmışdır. Azərbaycanda bu bitki
nin 7 növünə təsadüf edilir. Onlardan biri də Beşyar- 
paq qıfsəbətdir (Serratula quinquefolia Bieb.ex Willd.). Bu, 
gövdəsinin hündürlüyü 50-120 sm olan çılpaq çoxillik 
ot bitkisidir. Bitki avqust-sentyabr aylarında çiçək açır, 
sentyabr-oktyabrda məhsul verir.

Qıfsəbət cinsinin növlərinin çiçək və budaqların
dan alman boyaq ekstraktı ilə yun ipi boyamaq olar.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 55-60°

Qaynama vaxtı 65-70 dəq.



Qıfsəbət - Serratula L.
• S. quinquefolia Bieb. ex Willd.
• S. coriacea Fisch. et C.A. Mey.

Qıfsəbət cinsinin növlərinin çiçək və budaqlarından 
alınan boyaq ekstraktı ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o bozumtul

Alüminium-kalium zəyi 5.0 sarı

Dəmir-2-xlorid 5.0 zeytunu-boz

Qırmızı qan duzu 5.0 tütünü

Sarı qan duzu 5.0 açıq-qəhvəyi

Kobalt-xlorid 5.0 zeytunu-boz

Mis-sulfat 5.0 yaşıl

Xromat duzu 0,1 qəhvəyi

Kadminium asetat 5.0 qonurumtııl-boz

Qalay-2-xlorid 0,2 sarı-narıncı

2,0+0,2 narıncı 237



Sarıçiçək - Carthamus L.
Mürəkkəbçiçəkkimilər fəsiləsi - Asteraceae Dumort (Compositae)

Sarıçiçək (Carthamus L.) birillik bitkidir. Becərildiyi iqlim və 
torpaq şəraitindən asılı olaraq, 40-50 sm-dən, 100-120 sm-ə qədər 
hündürlükdə olur.

Sarıçiçək cinsinə aid olub 19 növü birləşdirir. Sarıçiçək bit
kisinin bütün sortlarını iki qrupa ayırmaq olar. Birinci qrupa daxil 
olanlar yığcam budaqlanan formaya malik olub, gövdəyə tərəf sıxı
landır. Budaqları gövdədən uzaqlaşan və dağılan formadadır. Çox 
budaqlanan sortlar isə ikinci qrupu təşkil edir. Sarıçiçəyin yarpaq
ları çılpaq, sərt və müxtəlif formalı olmaqla, kənarları mişarşəkilli 
dişli və tikanlıdır. Yarpaqları bütöv və gövdəyə oturmuş halda 
düzülmüşdür. Bitkinin səbətciyi çoxçiçəkli və çoxtoxumludur. 
Hamaşçiçəyi tikanlı və ya tikansız, müxtəlif forma və ölçüdə olur. 
Çiçəkləri ağımtıl, sarı, narıncı, narıncı-qırmızı və qırmızı rənglərdə 
olur. Onlardan alman kartamin boyaq maddəsindən hal-hazırda 
da xalça iplərinin boyadılmasmda istifadə olunur.

Sarıçiçəkdən 15-20-yə qədər müxtəlif rəng və çalarların alın
ması təcrübü qaydada təsdiq edilmişdir.
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• C. tinctorius L.

ZAQATALA

Boyaq tozunun miqdarı 350 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 55-60°

Qaynama vaxtı 60-65 dəq.

Sarıçiçəyin çiçəklərindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o sarı

Alüminium-kalium zəyi 6,0 tünd-sarı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul-sarı

Qırmızı qan duzu 6,0 qonurumtul-sarı

Sarı qan duzu 6,0 sarımtıl

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl-sarı

Xromat duzu 0,1 kərpici-sarı

Nikel xlorid 6,0 mixəyi-sarı

Qalay-2-xlorid 0,2 sarı-narıncı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 tünd-narıncı



Zəncirotu - Taraxacum Wigg.
Mürəkkəbçiçəkkimilər fəsiləsi - Asteraceae Dumort (Compositae)

Dünya florasında Zəncirotu cinsinin 300-ə qədər növü ya
yılmışdır. Onun Qafqazda 20, Azərbaycanda isə 13 növünə rast 
gəlinir.

Dərman zəncirotu (Taraxacum officinale Wigg-) hündürlüyü 
20-50 sm olan, budaqlanmayan, düyünlü, ətli əsas kökə malik 
çoxillik ot bitkisidir. May-iyun aylarında çiçəkləməyə başlayır. 
Bütün hissələrində süd şirəsi vardır. Əsasən kökündən, nadir 
hallarda isə yarpaq və çiçəklərindən dərman xammalı olaraq 
istifadə edilir.

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-55°

Qaynama vaxtı 65-70 daq.
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Zəncirotu - Taraxacum Wigg.
• T. officinale Wigg.

Zəncirotunun çiçəklərindən hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması
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° LƏNKƏRAN1
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Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin 
%-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H2o sarımtıl

Alüminium-kalium zəyi 6,0 sarı-narıncı

Dəmir -2-xlorid 6,0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6,0 tütünü-qonur

Sarı qan duzu 6,0 zeytunu-sarı

Mis sulfat 6,0 yaşılımtıl-boz

Xromat duzu 0,1 açıq-qəhvəyi

Nikel xlorid 6,0 qonurumtul

Qalay-2-xlorid 0,2 narıncı-sarı

Quzuqulağı turşusu+qalay-2-xlorid 2,0+0,2 narıncı



Opunsiya - Opuntia (Tournef.) Mili.
Kaktuskimilər fəsiləsi - Cactaceae Juss.

Kaktusları ilk dəfə olaraq Karl Linney tədqiq etmiş, fəsiləyə ayırmaqla 
təsnifatım işləyib hazırlamışdır. Hazırda bu bitki cinsinin 10 mindən artıq nö
vünün olması haqda fikirlər də mövcuddur. Onların içərisində ağac, kol, ya- 
rımkol və ot növlərinə rast gəlinir.

Kaktusların vətəni Amerika qitəsi, ən çox yayıldığı sahələr isə Çilinin 
And dağlarının daşlı yamacları, Meksikanın susuz səhralarıdır.

Kaktuskimilər fəsiləsinin ən maraqlı növlərindən biri Opunsiya 
yarımfəsiləsidir.

Azərbaycanda 1976-cı ildən etibarən Opunsiya cinsinə aid olan Opuntia fı- 
cus-indica, Op. robusta kaktus növlərinin boyaq xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə 
başlanılmışdır. Alınan boyaq maddəsinin sınaqları karamel və biskvit 
fabriklərində, pivə və spirtsiz içkilər sənayesi birliyində aparılmışdır. Belə ki, 
boyaq maddəsi karamel kütləsində ______________________ _____________
və kərə kremində yaxşı həll edilir, on
lara gözəl, sabit, solmayan çəhrayı və 
qırmızı rəng verir. Boyaq maddəsinin 
1 ton qənnadı məmulatı üçün sərfi 
0,5 kq-a bərabərdir. Təklif olunan bo- 
yaqda rəngələnən məhsulun kənar

Boyaq tozunun miqdarı 500 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 35-40°

Qaynama vaxtı 50-60 dəq.



dadı və iyi yoxdur. Bundan başqa, boyaq maddəsinin tərkibində olan P vitamini məhsulun 
yüksək qida dəyərini təmin edir. Alman boyaq yanma prosesini ləngidir və rənglənmiş 
məhsulların saxlama müddətini 2-3 dəfə artırır. Quru toz şəklinə salınmış boyağın saxlan
ma müddəti 2 ildən az deyil, dozalara bölünmədə və daşınmalarda çox rahatdır. Bitkidən 
alman boyaq maddəsi ilə yun və ipək məmulatlarını boyamaq mümkündür.

"Karmin boyağı" adlanan və çox bahalı həşəratdan alman təbii boyaqların mənşəyinin 
də kaktusla bağlılığı söylənir. Belə ki bu boyaq kaktusların gövdələrində yaşayıb parazit
lik edən həşəratdan - Coccus cacitdən hazırlanır. Monax Diero de Yanda yazır: «Bir qırmızı 
həşərat var ki, ondan yaxşı maz hazırlayıb müxtəlif şişlərin və yaraların müalicəsində, qab
lara naxış vurulmasında və müxtəlif rəsmlərin çəkilməsində uzun müddət solmayan təbii 
boyaq kimi istifadə edilir. Bu həşəratlar ancaq opunsiyanın gövdə yarpaqlarında yaşayıb 
parazitlik edirlər".

Opuntia fıcus-indica-dan alınan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng
Neytral vanna (nəzarət) 11,0 zəif-çəhrayı
Alüminium-kalium zəyi 5.0 bozumtul-bənövşəyi

Dəmir-2-xloıid 6.0 bozumtul
Qırmızı qan duzu 6.0 zeytunu-boz

Sarı qan duzu 5.0 qonurumtul-boz
Kobalt-xlorid 5.0 qonurumtul

Mis-sulfaı 5.0 yaşılımtıl
Xromat duzu 1.00 tütünü-kərpici
Nikel-xlorid 5.0 zeytunu-mixəyi

Qalay-2-xlorid 0.1 bənövşəyi
Quzuqulağı turşusu + qalay 2-xlorid 2.0+0.1 tünd-bənövşəyi

Opunsiyadan alınan boyaq ekstraktı 
ilə turş mühitdə yun ipin boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng
Qarışqa turşusu 2.5 mln bənövşəyi

Alüminium-kalium zəyi 5.0 bozumtul-göy
Dəmir-2-xlorid 5.0 göyümtül-bənövşəyi

Qırmızı qan duzu 5.0 bənövşəyi
Sarı qan duzu 5.0 açıq-bənövşəyi
Kobalt xlorid 5.0 bənövşəyi-qonur
Kalium xlorid 5.0 bənövşəyi-yaşıl

Mis sulfat 5.0 bənövşəyi-zeytunu
Xrom duzu 1.0 bənövşəyi-kərpici
Nikel xlorid 5.0 açıq-bənövşəyi

Qalay-2-xlorid 0.1 bənövşəyi
Quzuqulağı turşusu + qalay-2-xlorid 2.0+0.1 parlaq-bənövşəyi



Xına - Lawsonia L.
Ağlarotkimilər fəsiləsi - Lythraceae J. St.-Hil.

Azərbaycanda yetişdirilən xına bitkisinin hündürlüyü 
75-80 sm-ə qədər olur. Meyvəsi xırda, qoz formalı olmaqla 
dördkünc qutucuqdan ibarətdir. Azərbaycan şəraitində av
qustun ortalarından oktyabr ayına kimi çiçəkləyir. Yarpaqla
rının tərkibində müxtəlif quruluşlu yağlar, su, sellüloza, azot, 
kül, pentazon, tanin, efir yağı, kitrə və ona dünya şöhrəti qa
zandıran "lavson" adlı rəngləyici maddə mövcuddur.

Boyaq tozunun miqdarı 300 qr

Yunun miqdarı 1 kq

Suyun miqdarı 40 litr

Qaynama temperaturu 50-55°

Qaynama vaxtı 60-65 dəq.



Xınanın tullantılarından hazırlanan boyaq ekstraktı 
ilə yun ipin neytral mühitdə boyanması

Aşqarlayıcı Kimyəvi maddələrin %-lə miqdarı Alınan rəng

Neytral vanna (nəzarət) H20 sarımtıl

Alüminium - kalium zəyi 6.0 narıncı-sarı

Dəmir - 2 - xlorid 6.0 bozumtul

Qırmızı qan duzu 6.0 zeytunu

Sarı qan duzu 6.0 qonurumtul

Mis sulfat 6.0 yaşılımtıl

Xromat duzu 0.1 kərpici-qırmızı

Kobalt xlorid 6.0 tütünü-boz

Nikel xlorid 6.0 qəhvəyi-tütünü

Qalay - 2 - xlorid 0.2 narıncı-sarı







Aşqarlanma və boyama üsulları
Aşqarlanma
Aşqarlanma - tekstil liflərini təbii boyaq maddələrində boyamaq üçün istifadə olunan 

üsuldur. Metal və ya metalları, ya da maddələri tekstil lifinə hopdurma prosesinə aşqar
lanma, bu məqsədlə istifadə olunan maddələrə isə aşqar maddələri deyilir. Aşqar maddələri 
qismində suda həll olunan metal duzları, həmçinin zəif turşu və ya əsas xüsusiyyəti 
göstərən maddələr istifadə oluna bilər. Ən vacib aşqar maddələri zəy (KAI (80^.121-1,0), 
dəmir kuporosu (Fe SO4.7H2O), mis zəyi (Cu SO4.5H?O), SnCL,.2H2O və s. kimi maddələrdir. 
Təbii boyaq maddələrinin əksəriyyəti aşqarlı boyama sinifinə aiddir. Aşqarlanma prosesi 
aşağıdakı şəkildə aparılır:

1. Boyanacaq tekstil lifləri müəyyən olunur;
2. Aşqarlanma vannası içərisinə lazımı miqdarda (liflərin üzərini örtəcək qədər) 

su əlavə edilir;
3. Aşqarlayıcı maddə ölçülür və aşqar vannasına əlavə edilərək qarışdırılır;
4. Aşqarlanma vannası qızdırılır. Daha sonra aşqarlanacaq tekstil lifləri vannaya 

əlavə edilir;
5. Aşqarlanma prosesi 80°-100° temperaturda, 1 saat ərzində aparılır. Tekstil lifləri 

aşqarlanma vannasından çıxarılır, sıxılır və açıq havada qurudulur. Bununla da 
aşqarlanma prosesi tamamlanır.

247



Boyama
Təbii boyaqçılıq aşqarlı boyama, küp boyama və birbaşa boyama üsulları ilə aparılır. 
Boyama prosesi:

1. Boyanacaq tekstil lifinin miqdarı (aşqarlı və ya aşqarsız) müəyyən edilir;
2. Boyama vannasının içərisinə lazımi miqdarda (liflərin üzərini örtəcək qədər) su 

əlavə edilir;
3. Boyaq maddəsi ölçülür və boyaq vannasına əlavə edilir;
4. Boyaq vannası qızdırılır və boyanacaq tekstil lifləri oraya əlavə edilir;
5. Boyama prosesi 800°-1000° temperaturda, 10-60 dəqiqə ərzində aparılır;
6. Tekstil lifləri boyama vannasından çıxarılır, durulanır, yuyulur və sıxılaraq açıq 

havada qurudulur. Bununla da boyama prosesi tamamlanır.

Aşqarlı boyama üsulları
Təbii boyaq maddələrinin əksəriyyətində aşqarlı boyama üsulu tətbiq edilir. Bu cür 

boyamalarda boyaq maddəsi lifləri birbaşa boyamır və boyaq maddələrinin qalıcılığı zəif 
olur. Aşqarlanma üsulu istifadə olunacaq boyaq bitkisinə görə üç müxtəlif şəkildə həyata 
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Əvvəlcə aşqarlarıma sonra boyama üsulu
Aşqarlayıcı maddələr tək-tək istifadə oluna bildikləri kimi, müxtəlif sahələrdə qarı

şıq şəkildə də tətbiq oluna bilirlər. Bu aşqarlayıcı maddələr aşqarlanma vannasında həll 
olunduqdan sonra lifin əlavəsi ilə uyğun vaxt və temperaturda qalaraq, metal ionlarının 
lifə hopmasını təmin edir. Açıq havada ən azı üç gün müddətində qurudulması məsləhət 
görülür. Aşqarlanmış liflər əvvəlcə yuyulur, sonra isə boyama vannasında istənilən rəngə 
görə boyaq maddə qaynaqlarından biri və ya bir neçəsi ilə birlikdə boyana bilər. Əvvəlcə 
bir, sonra isə digər rəngli boyaq maddəsi ilə də boyanma mümkündür. Boyanma prosesi 
birbaşa bitki boyama vannasından istifadə ilə də aparıla bilər.

Birlikdə boyama üsulu
Bu cür boyamalarda aşqar maddəsi və ya maddələri ilə tərkibində boyaq maddələri 

olan bitki və ya böcək boyama vannasına əlavə edilir. Bu üsul vaxt və enerji baxımından 
qənaətli olsa da, çox istifadə olunmur. Çünki aşqar-metal boyaq maddəsi ilə birlikdə liflərə 
tam şəkildə hopmur. Aşqarlayıcı maddə həm də boyaq maddəsinin bir hissəsi lifə hopma
dan əvvəl boyama vannasında kompleks bir quruluş formalaşdıraraq boyama vannasında 
qalır. Yəni, boyaq maddəsi qaynağından gələn boyaq maddələrinin bir qismi ilə aşqarlayıcı 
maddənin bir hissəsi lifə hopmur. 249



Əvvəl boyama sonra aşqarlarıma üsulu
Ümumiyyətlə, ilk boyama tərkibində tanin (gallis asit) olan bitkilərlə aparılır. Boyan

mış liflər aşqarlandıqdan sonra boyama işi yekunlaşır. Qara rəngin alınması üçün liflər 
tərkibində tanin olan bitkilər, məsələn, palıd qozası (quercus aegilops) və fıstıq (quercus 
macrolepis) ilə əvvəlcə boyanır, sora isə dəmir zəyi ilə aşqarlanır.

Küp boyama
Bu boyama əsasən tərkibində indiqo olan bitkilərlə aparılır. Tərkibində indiqo olan 

bitkilər toplandıqdan sonra qıcqırdılır və onlardan boyaq maddəsi almır. Bu maddə suda 
həll olunmadığından köməkçi kimyəvi maddələrdən (sodium hidroksid və hidrosulfit, 
əhəng) istifadə olunaraq, boyaq maddəsinin sadələşdirilməsi yolu ilə həllini tapır. Bu qay
dada hazırlanmış boyaq vannasına liflər salınıb çıxarılır, sadələşdirilmiş indiqo havanın 
oksigeni ilə birləşir və bununla da boyama işi aparılır. Bu boyama üsulu əsasən mavi və 
yaşıl rəngin mavi komponentinin alınması üçün istifadə edilir.

Birbaşa boyama
Bu, liflərin temperatur və mövsümlə bağlı olaraq bitkilərin tərkibindəki boyaq 

maddəsi ilə birbaşa boyanması üsuludur. Bu üsulda köməkçi aşqarlayıcı maddələrə ehti- 
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Xalça və xalça məmulatları
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Xalça. Yun. Xovlu. 317x195. XIX əsrin sonları. Bakı qrupu. 
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Xalça. Yun. Xovlu. 400x230. XIX əsrin sonları. Bakı qrupu.
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Xalça. Yun. Xovlu. 275x150. XIX əsrin əvvəlləri. Bakı qrupu.
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Xalça. Yun. Xovlu. 382x190. XIX əsrin sonları. Bakı qrupu.
257
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Xalça. Yun. Xovlu. 267x100. XIX əsrin sonları. Gəncə qrupu.
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Xalça. Yun. Xovlu. 259x112. XIX əsrin sonları. Gəncə qrupu.
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Xalça. Yun. Xovlu. 243x103. XIX əsrin sonları. Gəncə qrupu.
260



"Namazlıq". Yun. Xovlu. 156x100. h.1318 (1901-ci il). Gəncə qrupu.
261



Kilim. Yun. Xovsuz. 267x204. h.1312 (1883-cü il). İrəvan qrupu.
262



Xalça. Yun. Xovlu. 261x157. h.1209 (1794-cü il). İrəvan qrupu.
263



Xalça. Yun. Xovlu. 231x190. h.1250 (1834-cü il). İrəvan qrupu.
264



Kilim. Yun. Xovsuz. 302x193. h.1292 (1875-ci il). İrəvan qrupu.
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Xalça. Yun. Xovlu. 296x115. XX əsrin əvvəlləri. Qarabağ qrupu.
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Xalça. Yun. Xovlu. 247x115. XIX əsrin sonları. Qarabağ qrupu.
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Çuval. Yun. Xovsuz. 112x106. XIX əsrin sonları. Qarabağ qrupu.
268



Xurcun üzü. Yun. Xovsuz. 56x49. XIX əsrin sonları. Qarabağ qrupu.
269



Xalça. Yun. Xovlu. 215x180. XIX əsrin sonları. Qazax-Borçah qrupu.
270



Xalça. Yun. Xovlu. 227x171. XIX əsrin sonları. Qazax-Borçalı qrupu.
271
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Zili. Yun. Xovsuz. 220x170. XIX əsrin sonları. Qazax-Borçalı qrupu.
272



"Namazlıq". Yun. Xovlu. 164x118. h. 1333 (1915-ci il). Qazax-Borçalı qrupu.
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Xalça. Yun. Xovlu. 165x110. XIX əsrin sonları. Quba qrupu.
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Xalça. Yun. Xovlu. 360x207. XIX əsrin sonları. Quba qrupu.
275



Xalça. Yun. Xovlu. 170x121. XIX əsrin ortaları. Quba qrupu.
276



Xalça. Yun. Xovlu. 216x142. XIX əsrin sonları. Quba qrupu.
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Xalça. Yun. Xovlu. 452x98. XX əsrin əvvəlləri. Naxçıvan qrupu.
278



Xurcun. Yun. Xovsuz. 68x27. XX əsrin əvvəlləri. Naxçıvan qrupu.
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Xalça. Yun. Xovlu. 263x120. XX əsrin ortaları. Naxçıvan qrupu.
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Xalça. Yun. Xovlu. 320x100. XX əsrin əvvəlləri. Naxçıvan qrupu.
281



Xalça. Yun. Xovlu. 213x131. XIX əsrin sonları. Şirvan qrupu.
282



Xalça. Yun. Xovlu. 155x125. XIX əsrin sonları. Şirvan qrupu.
283



Xalça. Yun. Xovlu.189x130. XIX əsrin sonları. Şirvan qrupu.
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Xalça. Yun. Xovlu. 193x154. XIX əsrin sonları. Şirvan qrupu.
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Xalça. Yun. Xovlu. 220x152. XIX əsrin sonları. Təbriz qrupu.
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Xalça. Yun. Xovlu. 450x317. XIX əsrin sonları. Təbriz qrupu.
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Xalça. İpək. Xovlu. 165x125. XIX əsrin əvvəlləri. Təbriz qrupu.
288



Xalça. Yun. Xovlu. 202x136. XIX əsrin sonları. Təbriz qrupu.
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Xalça. İpək. Xovlu. 197x130. XIX əsrin əvvəlləri. Təbriz qrupu.
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Dye Art
Doctor of Biological Sciences Mayis Gasimov 
PhD in History, Professor Vidadi Muradov

The book is dedicated to the dye art that has historically been formed at professional 
level in Azerbaijan and has been gradually improving and expanding its practical scale. 
Here, interesting photos and materials are introduced on the history of dye art, carpet weav
ing that is related to dye art, traditional dye techniques, 84 dye plants that are attributed 
to Azerbaijan's flora and are used as raw materials, the results of lab experiments, carpets 
woven out of wool yam dyed using natural dyes, and so on. It includes the information re
garding botanical properties of dye plants, their distribution areas in Azerbaijan, chemical 
compositions, harvest time of plant raw materials, drying and usage rules.

The book is designed for experts on traditional folk dyeing techniques, amateur dy
ers, carpet masters, students, and a wide range of readers.

Красильное дело
Доктор биологических наук Маис Гасымов

Доктор философии по истории, профессор Видади Мурадов

Книга посвящена красильному делу, которое в Азербайджане исторически 
формировалось на уровне профессии, а в практическом плане со временем посте
пенно расширяло и совершенствовало свои масштабы. Здесь представлены интере
сные материалы, фотографии об истории красильного дела, одной из связанных с 
ним областей ремесленничества - ковроткачестве, традиционных народных способах 
крашения, об используемых в качестве основного сырья 84 красильных растениях, от
носящихся к флоре Азербайджана, о результатах лабораторной практики, коврах, 
вытканных из шерстяной пряжи, окрашенной природными красителями и др. Также 
включены сведения о ботанических особенностях, ареале распространения на терри
тории Азербайджана, химическом составе красильных растений, времени сбора, пра
вилах сушки и использования растительного сырья.

Книга предусмотрена для специалистов по применению традиционных народ
ных способов крашения, красильщиков-любителей, ковроделов, студентов, а также 
для широкого круга читателей.
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