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Bakı şəhəri          15 fevral 2017-ci il 

 

AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Məmmədovun 

60 illik yubileyi haqqında 

 

10 fevral 2017-ci il tarixində tanınmış botanik alim, AMEA-nın Dendrologiya İnstitutunun 

direktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Tofiq Sadiq oğlu 

Məmmədovun anadan olmasının 60 ili tamam olur. 

Tofiq Məmmədov elmi fəaliyyətinə AMEA-nın Botanika İnstitutunda baş mühəndis kimi 

başlamış, 1990-1996-cı illərdə Mərdəkan Dendrarisində direktor müavini, 1996-cı ildən isə 

Dendrarinin direktoru vəzifəsində çalışmışdır.  

Alimin elmi tədqiqat işləri əsasən Abşeronun quru subtropik iqlimi şəraitində 

introduksiya olunmuş ağac-kol bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, ekoloji mühit amillərinə 

davamlılığı, dünya florasından tropik və subtropik mənşəli yeni növ ağac-kol bitkilərinin 

introduksiyası, onların yerli torpaq-iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılması, morfoloji, bioloji, ekoloji 

və dekorativ əlamətlərinə görə seçilib qruplaşdırılması və yaşıllaşdırmada istifadəsi, 

bəzilərinin landşaft memarlığı əsasında tətbiqi və s. məsələlərinə həsr olunmuşdur.  

Tofiq Məmmədov 2000-ci ildə “Mərdəkan Dendrarisində qiymətli ağac-kol bitkilərinin 

bioekoloji xüsusiyyətləri və onların Abşeronun yaşıllaşdırılmasında istifadəsi”  mövzusunda 

namizədlik, 2004-cü ildə “Abşeronda yaşıllaşdırmada perspektivli ağac-kol bitkilərinin 

bioekoloji xüsusiyyətlərinin, aqrotexnikasının və xalq təsərrüfatında səmərəli istifadəsinin elmi 

əsasları” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 2007-ci 

ildə “Botanika” ixtisası üzrə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 

AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Məmmədov yerli və xarici mətbuatda dərc edilmiş 230 elmi 

əsərin, o cümlədən 22 kitabın və 8 patentin müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında ardıcıl həyata 

keçirilən ekspedisiyaların və Azərbaycan dendroflorasının  müasir vəziyyətinin monitorinqi 

nəticəsində 2010-2016-cı illər ərzində üçcildlik “Azərbaycan dendroflorası” fundamental əsəri 

dərc edilmiş, respublika florasından 42 fəsilə və 71 cinsə aid 189 növ nadir və nəsli 

kəsilməkdə olan ağac-kol bitkiləri öyrənilərək, “Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri” kitabı 

çapdan çıxmışdır. 
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Tofiq Məmmədov fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru alimlik dərəcəsi alınması üzrə 

15 dissertasiya işinin opponenti olmuşdur. Hazırda 3 elmlər doktorunun elmi məsləhətçisi və 

5 fəlsəfə doktorluğu dissertasiya işinin elmi rəhbəridir ki, onlardan 2 nəfər müvəffəqiyyətlə 

müdafiə etmişdir. 

Alim bir sıra xarici ölkələrdə 40-dan çox nüfuzlu beynəlxalq qurultay və konfransda 

iştirak etmiş, biomüxtəlifliyin qorunması, bitkilərin introduksiyası, botanika bağlarında və 

dendroparklarda landşaft memarlığı, ətraf mühit və s. mövzular üzrə maraqlı məruzələrlə 

çıxışlar  etmişdir. Onun səyi ilə Mərdəkan Dendrarisi 2005-ci ildə Dünya Botanika Bağlarının, 

2007-ci ildə isə Amerika Botanika Bağları cəmiyyətlərinin üzvü seçilmiş, 2006-2015-ci illər 

ərzində Dendrologiya İnstitutunda 4 beynəlxalq elmi konfrans keçirilmişdir.  

AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Məmmədov 2015-ci ildə AMEA-nın 70 illik yubileyi 

münasibətilə Respublika Prezidentinin Sərəncamına əsasən “Şöhrət” ordeni ilə təltif 

olunmuşdur. 

AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Sadiq oğlu Məmmədovun çoxillik elmi, elmi-təşkilati və 

ictimai fəaliyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti 

QƏRARA ALIR:  
 

1. AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq Məmmədov anadan olmasının 60 illik yubileyi ilə 

əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəxri Fərmanı ilə təltif edilsin. 

2. AMEA Dendrologiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, biologiya üzrə 

elmlər doktoru Zümrüd Məmmədovaya tapşırılsın ki, institutda AMEA-nın müxbir 

üzvü Tofiq Məmmədovun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilsin. 

3. “Elm” Nəşriyyatının müdiri Hafiz Abıyevə tapşırılsın ki, AMEA-nın müxbir üzvü Tofiq 

Məmmədovun “Biblioqrafik göstəriciləri” nəşr edilsin. 

4. AMEA Rəyasət Heyəti aparatının İctimaiyyətlə əlaqələr və elmin 

populyarlaşdırılması idarəsinin rəisi Zülfüqar Fərzəliyevə tapşırılsın ki, alimin elmi, 

ictimai və pedaqoji fəaliyyəti kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılsın. 

5. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin akademik-

katibi, akademik Əhliman Əmiraslanova həvalə olunsun. 

 

 

 

 


