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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

2006-cı ildə AKTA-nın Aqronomluq fakültəsinin Aqrokimya və torpaqşünaslıq ixtisasını 
bitirmiş və bakalavr dərəcəsi almışdır. 

2008-ci ildə ADAU-nun Torpaqların aqroekoloji qiymətləndirilməsi və növlərə ayrılması 
ixtisası üzrə magistartura pilləsini bitirmiş və magistr dərəcəsi almışdır.  

2011-ci ildə doktorantura təhsilini başa vurmuş, hal-hazırda "Gəncə-Qazax bölgəsində 
gübrələrin torpaq münbitliyinə, payızlıq buğdanın məhsuldarlığına və keyfiyyətinə təsiri " 
mövzusunda fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi üzrə elmi işinin müdafiəsi ərəfəsindədir.  

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

2020-ci ilin sentyabr ayından hal-hazıradək Torpaqşünaslıq kafedrasının assistenti; 

2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Torpaqşünaslıq və 
aqrokimya kafedrasının assistenti; 

2009-2011-ci illərdə ADAU-nun nəzdində fəaliyyət göstərmiş “Ətraf mühitin ekoloji 
monitorinqi” laboratoriyasında əvvəlcə laborant, sonra isə elmi işçi; 

2011-ci ildən bakalavr pilləsində “Torpaqşünaslıq”, “Torpağın aqrokimyəvi tədqiqat 

üsulları”, “Bitkiçiliyin əsaları”, “Ekoloji monitorinq”, “Torpaqşünaslığın tədqiqat üsulları”, 

“Gübrələrin tətbiqi sistemi”, “Torpaq biologiyası”, “Aqrokimya”, “Biogeokimya”, 

“Meliorativ torpaqşünaslıq”, “Torpaqşünaslığın əsasları”, “Torpaqların mühafizəsi” 

fənlərindən azərbaycan dilində mühazirə və laboratoriya dərslərini tədris edir.  

20-yə yaxın məqalə və tezisin, 10-a yaxın proqramın müəllifidir.  

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tədris-təcrübə təsərrüfatı ərazisində yayılmış  
torpaqların aqroekoloji qiymətləndirilməsi 

 



BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA 
İŞTİRAKI 

ADAU-da Beynəlxalq Konfrans. Gəncə 2010 

Gənc alimlərin elmi-prkatiki konfransı. Gəncə 2010 

Beynəlxalq elmi konfrans. Qəbələ 2012  

 

MƏQALƏLƏR VƏ ELMİ ƏSƏRLƏR 

1. “Goranboy rayonu ərazisində torpaq eroziyasına qarşı mübarizədə gübrə və bitki 
amillərinin rolu” – Aspirantların, magistrantların və bakalavrların məqalələr toplusu. 
Gəncə 2008 

2. “Şəki rayonu Qaratorpaq kənd təsərrüfatı müəssisəsi torpaqlarının bioloji fəallığı” –  
ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə 2011.  №02, s.29-34. 

3. “Torpağın üzvi hissəsinin dəyişilməsinə bəzi amillərin təsiri” – ADAU-nun elmi 
əsərləri, Gəncə 2011, №03, s. 26-29. 

4. “Ekoloji təsərrüfatçılıq şəraitində torpaq münbitliyinin artırılmasında biohumusun rolu” 
– AMEA, Torpaqşünaslıq və aqrokimya institutu, cild 21, №3, Bakı 2013. s.270.  

5. "Biohumusun, üzvi və mineral gübrələrin payızlıq çovdarın məhsuldarlığına təsiri". 
Z.H.Abdullayeva və G.Ə.Əliyeva ilə birgə. –  ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə 2019, №1 

6. "ADAU ərazisində yayılmış gəcli boz-qəhvəyi torpaqların münbitlik göstəriciləri". 
Z.H.Abdullayeva və E.V.Hüseyinzadə ilə birgə. –  AMEA, Gəncə bölməsi. “Xəbərlər 
məcmuəsi” №2(76). “Elm nəşriyyatı”, Gəncə 2019 

7. "Влияние удобрений на изменение питательного режима серо-коричневых почв 
под озимой пшеницей" –  Бюллетень науки и практики. Научный журнал. Т. 6. №5. 
С. 224-232. Издательский центр «Наука и практика». Нижневартовск. Май 2020. 

8. "Payızlıq buğdanın məhsuldarlığına üzvi və mineral gübrələrin təsiri" –  ADAU-nun 
elmi əsərləri. Gəncə 2020, №1 

9. "Влияние удобрений на прирост соломы озимой пшеницы в Гянджа-Казахской 
зоне" – Бюллетень науки и практики. Научный журнал. Т. 6. №10. С. 164-168. 
Издательский центр «Наука и практика». Нижневартовск. Май 2020.  

10. “Azərbaycanda pambıqçılığın innovativ inkişafı: nailiyyətlər, perspektivlər”. 
G.İ.Hacıyeva ilə birgə. – ADAU-nun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik 
konfransın materialları. Gəncə. 5 dekabr 2019  

11. “Влияние удобрений на урожайность зерна озимой пшеницы в Гянджа-

Газахской зоне” – “Advances in Science and Technology”. XXIX Международная 

научно-практическая конференция. Сборник статей. Часть I. С. 19-22. Научно-

издательский центр «Актуальност.РФ». Москва.15 июня 2020.  
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