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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

1971-ci ildə Kirovabad Pedoqoji İnstitutunun (indiki GDU) Biologiya 
ixtisasını bitirmişdir. 

2000- ci ildə “Gəncə -Gil-torpaq zavodu tullantılarının torpaq bitki örtüyünə 
təsirinin ekoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi” mövzusunda dissertasiya işini 
müdafiə etmişdir. 

2006-cı ildə  Ekologiya ixtisası üzrə dosent elmi adı almışdır.  

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 
 
1992-1993 -cü illərdə AKTİ-unda elmi işçi olmuşdur. 
1993-hal-hazıradək ADAU-nun Ekologiya kafedrasında dosent işləyir. 
 
Bakalavr pilləsində: Ekologiya 
  
Magistr pilləsində: Ətraf mühitin mühafizəsi dərslərini aparır 
45-ə yaxın elmi məqalə, 1 dərs vəsaiti,  15 proqramın müəllifidir 
 
 
TƏDQİQAT SAHƏSİ 
 
Ekologiya 
 

 



BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA  

İŞTİRAKI 

1. Gəncə-gil- torpaq İstehsalat Birliyi (keçmiş Alüminium zavodu) 

tullantılarının ekoloji problemləri. ADAU. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 92-ci ildönümünə və 2015-ci ilin Azərbaycanda “Kənd 

Təsərrüfatı ili” elan edilməsinə həsr olunmuş bakalavr və magistrlərin elmi-

praktiki konfransının tezisləri. Gəncə 2015. 

2. Применение гис технологий в экологическом мотниторинге лесов 

ADAU. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci 

ildönümünə və 2015-ci ilin Azərbaycanda “Kənd Təsərrüfatı ili” elan 

edilməsinə həsr olunmuş bakalavr və magistrlərin elmi-praktiki konfransının 

tezisləri.. 

3.Gəncə yaşıllıqlarının ümumi vəziyyəti və inventarizasiyası. 

ADAU. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci 
ildönümünə və 2015-ci ilin Azərbaycanda “Kənd Təsərrüfatı ili” elan 
edilməsinə həsr olunmuş bakalavr və magistrlərin elmi-praktiki konfransının 
tezisləri. 
4.Hacıkənd ətrafı meşələrdə mədəni meşə əkinlərinin tədqiqi və meşənin 
bərpası problemləri GDU-nun beynəlxalq elmi konfrans. III hissə. N3. 04-05 
may 2018. 
 
ELMİ ƏSƏRLƏRİ 
 

1. Urbanizasiyanın ətraf mühitə təsiri  

ADAU. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci 
ildönümünə və ADAU-nun 85 illik yubileyinə həsr olunur. Gəncə 2014. 
2.Kimyəvi mutagenlərin müxtəlif dozalarının pambığın təsərrüfat 

nişanələrinə təsiri. ADAU. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 91-ci ildönümünə və ADAU-nun 85 illik yubileyinə həsr olunur. 

Gəncə, 2014. 

3.Gəncə-Qazax bölgəsi ərazilərində eroziyaya qarşı meşə əkinlərinin rolu. 

Gəncə, 2014. ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə, 2014. 

4. Erroziyaya qarşı töküntülərin, qobuların və sürüşmələrin bərkidilməsi  
ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə 2014. 

5.İnsanın məişət fəaliyyətinin ətraf mühitə təsiri. ADAU-nun elmi əsərləri. 

Gəncə 2014. N1. 

6. “Gəncə-gil torpaq” İstehsalat Birliyi (keçmiş Alüminium zavodu) 

tullantılarının ekoloji problemləri. ADAU. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 92-ci ildönümünə və 2015-ci ilin Azərbaycanda “Kənd 



Təsərrüfatı ili” elan edilməsinə həsr olunmuş bakalavr və magistrlərin elmi-

praktiki konfransının tezisləri. Gəncə 2015. 

7.Применение гис технологий в экологическом мотниторинге лесов 

ADAU. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci 

ildönümünə və 2015-ci ilin Azərbaycanda “Kənd Təsərrüfatı ili” elan 

edilməsinə həsr olunmuş bakalavr və magistrlərin elmi-praktiki konfransının 

tezisləri.. 

8.Gəncə yaşıllıqlarının ümumi vəziyyəti və inventarizasiyası 

ADAU. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci 
ildönümünə və 2015-ci ilin Azərbaycanda “Kənd Təsərrüfatı ili” elan 
edilməsinə həsr olunmuş bakalavr və magistrlərin elmi-praktiki konfransının 
tezisləri. 
9.Azərbaycanın qərb bölgəsinin təbii ehtiyatlarının ekoloji problemləri və 
onların həlli yolları. ADAU-nun elmi əsərləri.  N2. Gəncə 2016 
10.Pambıq toxumunun reproduksiyalarının və çıxışa görə siniflərinin 

təsərrüfat göstəricilərinə təsiri ADAU-nun elmi əsərləri.  N2. Gəncə 2016.  

11.Повышение продуктивности горных лесов. ADAU-nun elmi əsərləri.  

N2.Gəncə 2016.  

12. Azərbaycan meşələrində təbii yayılan cır meyvəli ağav və kollar ərzaq 

təminatının başlıca bazasına çevrilə bilər. ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə 

2017. N1. 

13.Qərb bölgəsi meşələrində yanğın təhlükələri, ekoloji təhlükələr və 

profilaktik tədbirlər. ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə 2018. N3. 

14.Hacıkənd ətrafı meşələrdə mədəni meşə əkinlərinin tədqiqi və meşənin 

bərpası problemləri GDU-nun beynəlxalq elmi konfrans. III hissə. N3. 04-05 

may 2018. 

Proqramlar: 
1.Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları.  ADAU nəşriyyatı,  2017 
2.Məişət ekologiyası. ADAU nəşriyyatı, 2017 
3.Təbiəti mühafizənin əsasları. ADAU nəşriyyatı,  2017 
4.Torpaqlardan səmərəli istifadə və bioloji bərpası. ADAU nəşriyyatı,   
2017 
5.Ümumi ekologiya.  ADAU nəşriyyatı, 2017 
6.Təbiəti mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi. ADAU nəşriyyatı 
7.Ekologiya. ADAU nəşriyyatı,   2017 
8.Ətraf mühitin təsirinin qiymətləndirilməsi. ADAU nəşriyyatı,   2017 
9. Tətbiqi ekologiya. ADAU nəşriyyatı,   2017 
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