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Akademik Əhəd Yaqubovun
110 illik yubileyi haqqında
2018-ci ilin may ayında Azərbaycanda palçıq vulkanizmi sahəsi üzrə görkəmli alim,
akademik Əhəd Ələkbər oğlu Yaqubovun anadan olmasının 110 ili tamam olur.
Akademik Əhəd Yaqubov 1 may 1908-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O,
1934-cü ildə mühəndis-geoloq ixtisası üzrə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) dağ-mədən fakültəsini bitirmişdir. O, 1941-ci
ildə “Abşeron yarımadasının qərb hissəsinin palçıq vulkanları və onların neft-qazlılıqla
əlaqəsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Alim bu dissertasiya işinə
görə geologiya-mineralogiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə və 1942-ci ildə SSRİ Dövlət
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Akademiyasının həqiqi üzvü, akademik-katibi seçilmişdir.
Akademik Əhəd Yaqubov 1937-1941-ci illərdə SSRİ EA Azərbaycan filialının Rəyasət
Heyəti sədrinin müavini işləmişdir. Akademik Əhəd Yaqubov palçıq vulkanlarının inkişaf etdiyi
sahələrin stratiqrafiyası, tektonikası, neft-qazlılığı, qazların, neftlərin, lay sularının geokimyəvi
xarakteristikası sahəsində tədqiqatlar aparmışdır. O, Azərbaycan KP MK-nin neft üzrə katibi
seçilmiş və həmin ildə akademiyanın Yanar Qazıntılar İnstitutunda (Moskva şəhəri)
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. O, 25 ildən artıq Azərbaycan Sənaye İnstitutunun
“Geologiya və neft-qaz yataqlarının axtarışı” kafedrasına rəhbərlik etmişdir. 1944-1946-cı
illərdə SSRİ-nin İran səfirliyində məsləhətçi olmuş, sonra Azərbaycan KP MK neft sənayesi
üzrə katibinin müavini və şöbə müdiri seçilmişdir. Ə.Yaqubov 1949-1952-ci illərdə “Azərdənizneft”, “Azneftkəşfiyyat” Birliyinin rəisi vəzifəsində işləmişdir. Bir sıra dəniz neft yataqlarının
kəşf olunmasında və mənimsənilməsində iştirak etmiş, buna görə də o, 1951-ci ildə ikinci
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qaz ehtiyatlarının hesablanması problemi laboratoriyasına rəhbərlik etmişdir. 1966-cı ildən
SSRİ-də ilk laboratoriya olan palçıq vulkanizmi laboratoriyasına, 1972-ci ildən isə Geologiya

2
İnstitutunun palçıq vulkanizmi sektoruna rəhbərlik etmişdir. Onun rəhbərliyi ilə 1971-ci ildə
dünya geologiya təcrübəsində ilk dəfə olaraq “Azərbaycanın palçıq vulkanları atlası” nəşr
olunmuş, 1978-ci ildə isə “Azərbaycanın neftli-qazlı vilayətlərinin palçıq vulkanları xəritəsi”
tərtib edilmişdir.
Onun rəhbərliyi ilə 50-dən artıq fəlsəfə və elmlər doktorları yetişdirilmişdir. Ə.Yaqubovun
200-dən artıq elmi əsəri, o cümlədən 10 monoqrafiyası dərc olunmuşdur. O, azərbaycan
dilində ilk dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və bir sıra elmi-metodik işlərin müəllifidir.
AMEA-nın həqiqi üzvü, görkəmli neftçi-alim, akademik Əhəd Yaqubovun palçıq
vulkanizmi sahəsində xidmətlərini nəzərə alaraq və anadan olmasının 110 illik yubileyi ilə
əlaqədar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR:
1. AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsinə (akademik Fəxrəddin Qədirova) tapşırılısın:
1.1.

Akademik Əhəd Yaqubovun anadan olmasının 110 illiyi ilə əlaqədar yubiley
iclası keçirilsin;

1.2.

Akademik Əhəd Yaqubovun xatirəsinə həsr olunmuş “Palçıq vulkanizmi”
mövzusunda Respublika konfransı keçirilsin.

2. Akademik Əhəd Yaqubovun elmi məktəbinin tədqiqatlarını əks etdirən elmi
məqalələrin məcmuəsi nəşr edilsin.
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və
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populyarlaşdırılması idarəsinə (Zülfüqar Fərzəliyev) tapşırılısın ki, akademik Əhəd
Yaqubovun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş materialların mətbuatda
işıqlandırılması təmin edilsin.
4. AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasına (tibb üzrə fəlsəfə doktoru Leyla İmanova) və
AMEA-nın “Elm” Nəşriyyatına (Hafiz Abıyev) tapşırılsın ki, akademik Əhəd
Yaqubovun əsərlərinin biblioqrafiyası yenidən nəşr edilsin.
5. AMEA-nın Alimlər evinə (tarix üzrə fəlsəfə doktoru Nuridə Quliyeva) tapşırılsın ki,
akademik Əhəd Yaqubovun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş sərgi təşkil
edilsin.
6. Akademik Əhəd Yaqubovun yubileyinin qeyd olunması üçün dövlət qarşısında
vəsadət qaldırılsın.
7. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadəyə həvalə
edilsin.

