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Validə Mövsüm qızı Əli-zadə 31 yanvar 

1946-cı ildə Bakıda ziyalı ailəsində dünyaya göz 

açmışdır. 1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universi-

tetinin biologiya fakultəsini bitirmiş, 1969-1971-ci 

illərdə Moskva şəhərində SSRİ ЕА K.A.Timiryazev 

adına Bitki Fiziologiyası İnstitutunun aspirantura-

sında təhsil almışdır. 1974-cü ildə bitkilərin qida-

lanması problemləri üzrə görkəmli alim, professor 

D.B.Vaxmistrovun rəhbərliyi altında “Bitki fiziolo-

giyası” ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyasını mü-

dafiə etmişdir. Elmə olan böyük həvəsi onu tədqi-

qatlarını davam etdirməyə və daha da dərinləşdir-

məyə sövq etmişdir. Aparılmış elmi-tədqiqat işləri-

nin uğurlu nəticələri əsasında o, 1994-cü ildə mü-

vəffəqiyyətlə doktorluq dissertasiya işini müdafiə 

edərək, biologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsini 

almışdır.  

Elmi fəaliyyətinə 1972-ci ildə Azərbaycan 

SSR EA-nın  Botanika İnstitutunda kiçik elmi işçi 

kimi başlayan V.M.Əli-zadə 1996-cı ildə Botanika 

İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifə-

sinə qədər yüksəlmişdir. 1995-ci ildən institutun 

“Bitki fiziologiyası” (hazırkı “Eksperimental bota-

nika”) şöbəsinə ictimai əsaslarla rəhbərlik edir. O, 

2010-2011-ci illərdə Botanika İnstitutunun direktor 

vəzifəsini icra etmiş, 2011-ci ilin dekabr ayından 

institutun direktoru seçilmişdir. 2014-2015-ci illər-

də Validə xanıma eyni zamanda AMEA Mərkəzi 

Nəbatat Bağına rəhbərlik etmək kimi məsuliyyətli 

vəzifə tapşırılmışdır. O bu ehtimadın öhdəsindən 

uğurla  

 

 

 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Bo-

tanika İnstitutunun direktoru, biologiya elmləri 

doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü, 

“Şöhrət” ordenli, bitki fiziologiyası sahəsində 

respublikada və beynəlxalq miqyasda tanınmış 

alim Validə xanım Əli-zadənin anadan olması-

nın 70, elmi fəaliyyətinin 45 ili tamam olmuşdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
gələrək, burada mövcud olan durğunluğu aradan 

qaldırmağa müvəffəq olmuş və institutda canlanma 

yaratmışdır. 

Alim Azərbaycan botanika elminə öz dəyərli 

töhfəsini vermişdir. Ekoloji tarazılığın pozulmasına 

səbəb olan müxtəlif stress amillərinin təsiri, ağır 

metallarla çirklənmə şəraitində bitkilərin formalaş-

ması, onların davamlılıq mexanizmlərinin aydınlaş-

dırılması, bioindikasiya və remediasiyada yerli flo-

ranın bəzi növlərinin rolunun tədqiqi onun elmi 

fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. O, öz araşdırmala-

rında morfometrik, elektrofizioloji və biokimyəvi 

yanaşmalardan istifadə etməklə müxtəlif stress amil-

lərinə qarşı adaptasiya prosesində bitkilərin funk-

sional strukturunun dəyişilməsini kompleks şəkildə 

öyrənməklə bir sıra əhəmiyyətli nəticələri əldə et-

mişdir. Onun tərəfindən bitkilərin kök hüceyrələ-

rində elektrogenezin formalaşmasında və ion nəqliy-

yat sistemində hormonal və ion tənzimləyici mexa-

nizmlərin qanunauyğunluqları, həmçinin stress za-

manı kalium nəqlinin hərəkətverici qüvvəsinin inki-

şafında sitokininlərin müdafiə rolu aşkarlanmışdır.  

2001-ci ildən başlayaraq, AMEA Botanika 

İnstitutunun istiqamətləri akademik Cəlal Əliyevin 

rəhbərliyi ilə Azərbaycanın zəngin biomüxtəlifliyi-

nin öyrənilməsinə və mühafizəsinə yönəldilmişdir. 

Bu sahədə V.M.Əli-zadə müxtəlif beynəlxalq elmi 

proqramlarda fəal iştirak etmiş və dəfələrlə xarici 

həmkarlarla müştərək elmi tədqiqatların milli koor-

dinatoru və iştirakçısı olmuşdur.  
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2003-cü ildən ABS-ın Nyu York Botanika Ba-

ğının Qafqaz uzrə floristik və fitokimyəvi proqramı-

nın təşkilatçisi və eksperti, 2006-ci ildən isə Təbiətin 

Qorunması üzrə Beynəlxalq Birliyin (İUCN) milli 

eksperti kimi Qafqaz, xüsusilə də Azərbaycanın fito-

müxtəlifliyinin qorunmasına yönəlmiş regional proq-

ramların iştirakçısı və rəhbəridir (CEPF, İUCN). 

2008-ci ildən hal-hazıradək, Qafqaz Bitkilərinin 

Qırmızı Siyahısı (İUCN SSC) üzrə mərkəzinin milli 

koordinatoru kimi Qafqazın endem bitkilərinin Qır-

mızı Siyahısının qiymətləndirilməsi və işlənib hazır-

lanmasında fəal iştirak edir. O, Qafqazın bitki örtü-

yünün müasir beynəlxalq standartlara uyğun tədqiqi 

istiqamətində 2006-2009-ci illərdə Missuri Botanika 

Bağının Qafqaz endem bitki növlərinin biomüxtəlif-

liyin qorunmasına yönədilmiş, 2009-cu ildən Alma-

niyanın Berlin Botanika Bağı və Botanika Muze-

yinin “Qafqazda Bitki müxtəlifliyi üzrə təşəbbüs” 

və 2012-ci ildən İngiltərənin Kyu Kral Botanika 

Bağının Minilliyin Toxum Bankı ilə “Azərbaycanın 

yabanı bitkilərinin toplanması” və Global Bitki tə-

şəbbüsü (GPİ, ABŞ) (2013-2015) elmi proqramları-

na milli koordinator kimi cəlb edilmişdir. Hazırda 

V.M.Əli-zadə Biomüxtəliflik və Ekosistem üzrə Hö-

kümətlərarası elmi-siyasət Platformasının (İPBES) 

işçi proqramının həyata keçirilməsini dəstəkləmək 

üçün Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Multidisiplinar 

Ekspert Qrupu tərəfindən aparıcı ekspert seçilmişdir. 

2013-cü ildə “Azərbaycanın nadir və nəsli kə-

silməkdə olan 300 bitki və göbələk növlərini əhatə 

edən Qırmızı Kitabı”ın 2-ci nəşri akademik C.Əli-

yevin rəhbərliyi altında və V.M.Əli-zadənin təşki-

latçılığı, bu nəşrin məsul redaktoru kimi fəaliyyəti 

sayəsində işiq üzü görmüşdir. Validə xanım eyni 

zamanda ingilis dilində 2014-cü ildə ABŞ-da nəşr 

edilmiş “Qafqazın endem bitkilərinin Qırmızı Siya-

hısı” monografik əsərin Azərbaycan hissəsinin 

müəllifidir.  

V.M.Əli-zadə bir sıra nüfuzlu beynəlxalq elmi 

tədbirlərdə məruzələr etmiş və iştirakçı olmuşdur. 

Onun 2007-ci ildə Türkiyənin Uludağ və Kayseri 

Universitetlərində Tubitak tərəfindən təşkil edilmiş 

beynəlxalq ekoloji məktəblərdə oxuduğu mühazirə-

lər, 2009-cu ildə ABŞ-ın Missuri Botanika Bağının, 

2014-ci ildə isə Berlin Botanika Bağı və Botanika 

Muzeyində Qafqaz üzrə beynəlxalq müşavirəsində 

etdiyi çıxışlar xüsusi diqqətlə qarşılanmışdır. 

V.M.Əli-zadə 1994-cü ildən Botanika İnstitu-

tunun nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şu-

rasının üzvü, 2009-2010 və 2015-2016-cı illərdə isə 

sədri təyin edilmişdir. 1994-2000-ci illərdə və 

2010-ci ildən indiyədək “Azərbaycan MEA-nın 

Xəbərləri” (Biologiya və tibb elmləri) jurnalının re-

daksiya heyətinin, 1997-2002-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 

Komissiyasının Biologiya elmləri üzrə Ekspert Şu-

rasının üzvü olmuşdur.  

V.M.Əlizadə 1996-cı ildən Azərbaycan Bota-

niklər Cəmiyyətinin, Azərbaycan və Rusiya bitki fi-

zioloqları və biofizikləri cəmiyyətlərinin, 2002-ci 

ildən isə Avropa Bitki Fizioloqları cəmiyyətinin 

üzvüdür.  

V.M.Əlizadənin rəhbərliyi altında 5 fəlsəfə və 

1 elmlər doktorluğu üzrə dissertasiya işləri müvəf-

fəqiyyətlə müdafiə olunmuş.  

V.M.Əli-zadə Azərbaycanda biologiya elminin 

inkişafında, elmi-pedoqoji və təşkilatçılıq sahəsində 

nümunəvi xidmətlərinə görə Azərbaycan Respubli-

kasının “Şöhrət” ordeninə layiq görülmüş dəfələrlə 

AMEA-nın fəxri fərmanları ilə təltif edilmişdir.. 

V.M.Əli-zadə həyat yolunun 70-ci ilini böyük 

ruh yüksəkliyi və yeni elmi ideyalarla qarşılayır. Ta-

nınmış alim bundan sonra da elmi-pedaqoji fəaliy-

yətlə məşğul olmağı, azərbaycanlı gənclərin intel-

lektual səviyyəsinin yüksəldilməsinə töhfələr ver-

məyi  həyatının ən mənalı anları hesab edir və bu-

nunla fəxr edir. Biz də elmin çətin və şərəfli yolla-

rında, yeni alimlər nəslinin yetişdirilməsində  ona 

yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.  

 

 

b.ü.e.d.  ELDAR NOVRUZOV, 

AMEA Botanika İnstitutunun  

elmi işlər üzrə direktor müavini  

 

 

 


