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İBRAHIM ƏZIZOV - 65 
 

2012-ci il avqust ayının 5-də AMEA-nin müxbir üzvü, biologiya elmləri doktoru 
İbrahim Vahab oğlu Əzizovun 65 yaşı tamam olmuşdur.  

 

 
 
İbrahim Vahab oğlu Əzizov 1972-ci ildə bitki 

fiziologiyası ixtisası üzrə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının Botanika Institutunun 
aspiranturasına daxil olmuşdur. Aspiranturada 
təhsil aldığı illərdə akademik Cəlal Əliyevin 
rəhbərliyi ilə məhsuldarlığına görə fərqlənən 
müxtəlif buğda sortlarında xlroroplastların 
fotokimyəvi fəallığını tədqiq etmiş, xloroplastların 
fəaliyyətilə bitkilərin yetişkənliyi və məhsuldarlığı 
arasında mövcud olan korrelyativ əlaqələri aşkar 
etmişdir. Müəyyən edilmişdr ki, yüksək 
məhsuldarlığa malik olan tezyetişən buğda 
sortlarının xloroplastlarında fotokimyəvi 
reaksiyaların sürəti ontogenezin ilkin 
mərhələlərində gecyetişən sortlara nisbətən daha 
yüksək olur. Bu dövrdə xloroplastların yüksək 
fotosintez fəaliyyəti nəticəsində sintez olunan 
assimilyatların bir hissəsi böyümə proseslərini 
təmin edir, digər hissəsi isə ehtiyat şəklində 
toplanaraq ontogenezin sonrakı dövründə 
sünbüllərin əmələ gəlməsinə və dənin dolmasına 
sərf olunur. Ona görə də ontogenetik inkişafın ilkin 
mərhələlərində fotokimyəvi reaksiyaların sürətinə 
görə sortun tez və ya gecyetişən olması haqqında 
qabaqcadan fikir yürütmək olar. 

Aparılan tədqiqatların nəticələri çoxsaylı 
buğda genotipləri içərisindən daha perspektivli 
formaların aşkar edilməsində istifadə 
edilmişdir.İ.V. Əzizov bu tədqiqatlar zamanı alınan, 
elmi və praktiki əhəmiyyət kəsb edən nəticələr 

əsasında 1981-ci ildə namizədlik dissertasiyasını 
müdafiə etmişdir. Sonrakı illərdə İ.V. Əzizov  
xarici mühitin qeyri-əlverişli amillərin - yüksək 
temperatur, quraqlıq və şoranlığın müxtəlif buğda 
genotiplərinin xloroplastlarına və məhsuldarlığına 
təsirini tədqiq etmiş, bu işlərin nəticələri akademik 
Cəlal Əliyevin rəhbərliyi ilə alınan yeni buğda 
sortları arasından öyrənilən əlamətlərə görə daha 
davamlı formaların üzə çıxarılmasına kömək 
etmişdir. Əldə edilən məlumatlara əsasən belə 
nəticə çıxarılmışdır ki, buğdanın yüksək 
məhsuldarlığını və quraqlığa davamlılığını, 
həmçinin fotosintez reaksiyalarının intensivliyini və 
ilk sintez olunan maddələrin hərəkətini başlanğıc 
valideyn formaların düzgün seçilib 
çarpazlaşdırılması yolu ilə arzu olunan istiqamətə 
yönəltmək olar. 

Alınan nəticələrə əsaslanaraq İ.V. Əzizov 
1994-cü ildə akademik Cəlal Əliyevin rəhbərliyi ilə 
doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək, biologiya 
elmləri doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 

İbrahim müəllim aprardığı elmi-tədqiqat 
işlərinin nəticələrinə görə bir sıra beynəlxalq elmi 
konqreslərə dəvət alaraq məruzələrlə çıxış etmiş və 
onun əldə etdiyi nəticələr bu sahədə çalışan 
mütəxəssislərin marağına səbəb olmuşdur. O, öz 
elmi tədqiqatların nəticələrini 180 elmi əsərdə və 
bir monoqrafiyada dərc etmişdir. 

 İbrahim müəllim AMEA Botanika 
İnstitutunda 1975-ci ildə laborantlıqdan 
laboratoriya müdiri vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir. 
2001-ci ildə AMEA üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə 
AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 2005-ci ildə 
AMEA-nın 70 illik yubileyi münasibətilə elmi 
yaradıcılıq işlərində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə 
Respublika Prezidenti tərəfindən «ŞÖHRƏT» 
ordeni ilə təltif edilmişdir. 

 İbrahim müəllimin elmi yaradıcılıq işləri onun 
pedaqoji fəaliyyəti ilə üzvi surətdə bağlıdır. 
O,1985-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin 
biologiya fakultəsində ixtisas fənnlərindən 
mühazirələr oxuyur, yüksək ixtisaslı bakalavr və 
magistr dissertasiyalarının hazırlanmasında fəal 
iştirak edir. Onun rəhbərliyi ilə 2 namizədlik və 5 
magistr dissertasiyası müdafiə edilmişdir. Hal- 
hazırda bir neçə namizədlik dissertasiyasına 
bilavasitə rəhbərlik edir.  

 İ. V. Əzizov AMEA Biologiya və Tibb  
Elmləri Bölməsinin akademik katibinin müavini, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
AAK-nın Biologiya Elmləri Bölməsinin Ekspert 
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Komissiyasının sədri və Elmi-Tədqiqatların Təşkili 
və Əlaqələndirilməsi Şurasının Biologiya Elmləri 
Bölməsi üzrə Problem Şurasını Sədr müavini kimi 
Respublikada həyata keçirilən elmi-təşkilat 
işlərində fəal iştirak edir.  

İbrahim Əzizovu 65 illik yubileyi  
münasibətilə İbrahim müəllimi səmimi qəlbdən 
təbrik edirik, ona möhkəm can sağlığı, həyatda və 
elmi yaradıcılığında yeni-yeni nailiyyətlər arzu 
edirik. 
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