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Akademik Vahid Hacıyevin
90 illik yubileyi haqqında
14 fevral 2018-ci il tarixində Azərbaycanda botanika elmi sahəsində görkəmli alim,
pedaqoq və elm təşkilatçısı, elmi fəaliyyəti 1949-cu ildən AMEA-nın Botanika İnstitutu ilə
bağlı olan və uzun müddət həmin instituta rəhbərlik etmiş (1988-2008), Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, biologiya üzrə elmlər doktoru, professor Vahid Cəlal oğlu
Hacıyevin anadan olmasının 90 ili tamam olmuşdur.
Akademik Vahid Hacıyev tərəfindən Böyük və Kiçik Qafqazın, Talışın yüksək dağ
çəmənləri hərtərəfli və dərindən öyrənilmiş, ilk dəfə olaraq yüksək dağ çəmənlərinin bitki
örtüyü

rayonlaşdırılmış

və

assosiasiya

səviyyəsində

təsnifatı,

həmçinin

“Флора

Азербайджана” çoxcildli fundamental əsərinin V-VIII cildləri üçün 5 fəsiləyə, 25 cinsə dair
85 növün yeni sistematik təhlilini verilmişdir. Alim apardığı tədqiqatlarda nadir və nəsli
kəsilməkdə olan bitki növlərinin öyrənilməsi problemlərinə xüsusi diqqət yetirmiş, geobotanika
elminin klassik metodları ilə yanaşı, müasir üsullardan, o cümlədən, bitki örtüyünün
aerokosmik və məsafə metodlarından istifadə etmişdir. O, müxtəlif illərdə təşkil edilmiş
floristik, sistematik, digər respublika və beynəlxalq ekspedisiyalarında, xüsusən “Günəş-84”
və “Günəş-85” eksperimentlərində fəal iştirak edərək bitki formasiyalarının yerləşmə
qanunauyğunluqlarını elmi surətdə sübut etmişdir.
Akademik Vahid Hacıyev botanikanın müxtəlif sahələrinə həsr olunmuş 350-yə yaxın
elmi əsərin, o cümlədən, bir neçə monoqrafiya və kitabın müəllifidir.
Alimin rəhbərliyi ilə 6 elmlər və 42 fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır.
Vahid Hacıyev müxtəlif illərdə bir sıra orden və medallarla, o cümlədən, “Şərəf nişanı”,
“Şöhrət” ordenləri, SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin qızıl və gümüş medalları,
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin və bəzi beynəlxalq elmi təşkilatların Fəxri fərmanları
ilə təltif edilmişdir.
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AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin vəsatətini nəzərə alaraq, Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR:
1. AMEA-nın Botanika İnstitutunun direktoru akademik Validə Əli-zadəyə tapşırılsın:
1.1. AMEA-nın həqiqi üzvü Vahid Cəlal oğlu Hacıyevin 90 illiyinə həsr olunmuş
yubiley tədbirləri təşkil edilsin.
1.2. Kütləvi informasiya vasitələrində alimin elmi-təşkilati fəaliyyəti işıqlandırılsın.
2. Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin akademikkatibi, akademik Əhliman Əmiraslanova həvalə edilsin.

