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AMEA-nın müxbir üzvü Məmməd Emin
Salayevin 110 illiyi haqqında
2019-cu il aprel ayının 05-də AMEA-nın müxbir üzvü, aqrar elmlər doktoru, professor,
Əməkdar elm xadimi Məmməd Emin Məmmədəli oğlu Salayevin anadan olmasının 110 ili
tamam olmuşdur.
Məmməd Emin Salayev 1930-cu ildə

M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Politexnik

İnstitutunun Kənd təsərrüfatı fakültəsini bitirdikdən sonra Azərbaycan Xalq Torpaq
Komitəsinin Gəncə şəhərində yerləşən S.Orconikidze adına Azərbaycan Təcrübə Seleksiya
Stansiyasında kiçik elmi işçi, 1938-1940-cı illərdə SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan
filialının
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laboratoriyasının müdiri, 1983-1988-ci illərdə həmin institutun direktoru, 1988-ci ildən
ömrünün sonuna kimi orada müşavir vəzifələrində çalışmışdır.
M.Salayevin elmi fəaliyyəti, əsasən, Azərbaycan torpaqlarının müfəssəl təsnifatı, dağ
torpaqlarının diaqnostikası, təsnifatı və bioloji məhsuldarlığı, torpaqların sistematikası və
aqroistehsalat qruplaşdırılması, torpaqda kimyəvi elementlərin miqrasiyası, suvarılan və
subasar torpaqların genezisi və diaqnostikası və s.-nin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Alim
tərəfindən Azərbaycan üçün ilk dəfə olaraq əsas zonal tip torpaqların genetik qatlarının
indeksi işlənib hazırlanmış, “Zaqafqaziya subtropik torpaqlarının genetik tipləri” adlı kitabında
yalnız Zaqafqaziyanın deyil, digər subtropik rayonların torpaqları da geniş araşdırılmış,
subtropik torpaq əmələgəlmənin elmi nəzəriyyəsi verilmişdir.
M.Salayev 1940-cı ildə namizədlik, 1966-cı ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə
etmiş, 1972-ci ildə AEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. Çoxillik elmi-pedaqoji
nəticəsində 28 fəlsəfə və elmlər doktoru yetişdirmişdir.
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AMEA-nın müxbir üzvü M.Salayev 200-dən çox elmi əsərin və xəritənin, o cümlədən
6 monoqrafiyanın müəllifi, ortamiqyaslı (1:100000) Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Torpaq Xəritəsinin həmmüəllifidir.
M.Salayev 1993-1998-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali
Attestasiya Komissiyasının biologiya və kənd təsərrüfatı elmləri üzrə Ekspert komissiyasının
üzvü, AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda İxtisaslaşdırılmış müdafiə
Şurasının sədri kimi fəaliyyət göstərmişdir.
M.Salayev “Fədakar əməyə görə”, “Sosializm yarışının qalibi” və “Əmək veteranı”
medalları, Ümumittifaq Bilik Cəmiyyətinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilmiş, 1990-cı ildə Əməkdar
elm xadimi fəxri adına layiq görülmüşdür.
AMEA-nın müxbir üzvü Məmməd Emin Məmmədəli oğlu Salayevin respublikada
torpaqşünaslıq elmi sahəsində məhsuldar elmi və elmi-ictimai fəaliyyətini nəzərə alaraq və
anadan olmasının 110 illiyi ilə əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət
Heyəti QƏRARA ALIR:
1. AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin akademik-katibi, akademik Əhliman
Əmiraslanova və AMEA-nın Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun direktoru
AMEA-nın müxbir üzvü Əlövsət Quliyevə tapşırılsın:
1.1. AMEA-nın müxbir üzvü M.Salayevin 110 illiyinə həsr olunmuş yubiley
yığıncağı keçirilsin;
1.2. Kütləvi informasiya vasitələrində alimin həyat yolu və elmi fəaliyyəti
işıqlandırılsın.
2. Qərarın icrasına nəzarət Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,
akademik İbrahim Quliyevə həvalə edilsin.

