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Bakı şəhəri          24 aprel 2019-cu il 
 

AMEA-nın müxbir üzvü Kazım Ələkbərovun  

110 illiyi haqqında  

 

2019-cu ilin fevralında AMEA-nın müxbir üzvü, aqrar elmlər doktoru, professor Kazım 

Əbdülmanaf oğlu Ələkbərovun anadan olmasının 110 ili tamam olmuşdur.  

Kazım Ələkbərov 1932-ci ildə Yeni Bast (lifli) Bitkiləri İnstitutunu (Tbilisi, Gürcüstan) 

bitirdikdən sonra 1934-1939-cu illərdə SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialının 

Torpaqşünaslıq sektorunda elmi işçi və aspirant olmuş, 1945-1950-ci illərdə AEA-nın 

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunda böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmış, 1950-ci ildə 

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yeni yaradılmış Elmi-Tədqiqat Eroziya 

Stansiyasının ilk direktoru olmuş və 20 ilə yaxın müddətdə həmin quruma rəhbərlik etmişdir. 

1970-1974-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Əkinçilik 

İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışmışdır. 1974-cü ildən ömrünün sona kimi (1987-ci il) 

AEA-nın Coğrafiya İnstitutunda Təbiəti mühafizə şöbəsinə  rəhbərlik etmişdir. 

K.Ələkbərovun elmi fəaliyyəti, əsasən, Abşeronun torpaq örtüyünün və ərazidə külək 

eroziyasının tədqiqi, torpaq eroziyasını yaradan amillərin, şəraitin öyrənilməsi və torpaq 

eroziyasına qarşı kompleks tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması, Azərbaycan şəraitində 

yamac torpaqlarının eroziya prosesindən qorunması, onların məhsulvermə qabiliyyətinin 

artırılmasına və s. həsr olunmuşdur.  

K.Ələkbərov 1943-cü ildə namizədlik işini, 1958-ci ildə Moskva şəhərində 

V.V.Dokuçayev adına Torpaq İnstitutunda doktorluq dissertasiyasını  müdafiə etmiş, 1960-cı 

ildə professor elmi adını almışdır. O, “Torpaqşünaslıq” ixtisası üzrə Azərbaycanda ilk elmlər 

doktoru və 30-a yaxın kadrın elmi rəhbəri və məsləhətçisi olmuşdur. K.Ələkbərov  1968-ci 

ildə AEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 

AMEA-nın müxbir üzvü K.Ələkbərov 100-ə yaxın elmi əsərin, o cümlədən 

3 monoqrafiya, 5 kitabça və çoxsaylı məqalələrin, müxtəlif miqyaslarda torpaq-eroziya və 
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eroziya faktorları xəritələrinin müəllifi, 1:2500000 miqyaslı ilk “Azərbaycan SSRİ-nin 

torpaqları”  xəritəsinin həmmüəllifidir.   

K.Ələkbərov “1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbə münasibətilə 

Rəşadətli əməyə görə”, “Əmək Veteranı” medalları, “Şərəf nişanı”, “Qırmızı Əmək Bayrağı” 

ordenləri, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri fərmanı ilə təltif olunmuşdur. 

AMEA-nın müxbir üzvü Kazım Əbdülmanaf oğlu Ələkbərovun respublikada 

torpaqşünaslıq elmi sahəsində məhsuldar elmi və elmi-təşkilati 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 K.Ələkbərovun 110 illiyinə həsr olunmuş yubiley 

yığıncağı keçirilsin; 

1.2. Kütləvi informasiya vasitələrində alimin həyat yolu və elmi fəaliyyəti 

işıqlandırılsın.  

2. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İbrahim Quliyevə 

həvalə edilsin. 

 

 

  


