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      چكیده

با هدف شناسایی، اولویت بندی و مدیریت موثرترین مولفه های استراتژیک در مدیریت زیست محیطی شرکت فوالد  مطالعاتی طرحاین 

است. شرکت فوالد اکسین خوزستان با ظرفیت اسمی تولید  هبه انجام رسید TOPSISو  AHPاکسین خوزستان با بهره گیری از مدل های 

 -فاز عملیاتی 4شامل  مطالعهبندر امام امام خمینی )ره( واقع گردیده است. این  -اده اهوازج 17تن در سال ورق عریض در کیلومتر  077777

مولفه های استراتژیک تاثیرگذار در مدیریت محیط زیست شرکت فوالد اکسین  Delphiتحقیقاتی می باشد. ابتدا با بهره گیری از تکنیک 

بهره  AHPمشخص گردید. در مرحله بعد جهت تجزیه و تحلیل و تعیین موثرترین مولفه های استراتژیک در مدیریت زیست محیطی از مدل 

 TOPSISدر مدیریت زیست محیطی این شرکت از مدل استراتژیک  مولفه هایگیری به عمل آمد. در خاتمه جهت اولویت بندی موثرترین 

یک در مدیریت زیست ژبه عنوان موثرترین مولفه استرات 776800با وزن نهایی  T-SC01استفاده شد. در این تجزیه و تحلیل، کد ردیابی 

این مطالعه موید آن است که از  که می بایست در راس برنامه جامع حوزه محیط زیست قرار گیرد. نتایج ،محیطی شرکت مزبور تعیین گردید

      شگیری و کاسته شود.در شرکت فوالد اکسین خوزستان پی بروز مخاطرات زیست محیطی
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ABSTRACT 

This study aims to has been done the identification, prioritization and management effective strategic 

component in the environment management khouzestan oxin steel company using TOPSIS & AHP  

models. khouzestan oxin steel company is located of roads in Ahvaz - Bandar Imam Khomeini (ra) with 

production capacity of 700,000 tons per year. The project is includes 4 operational- research phases. 

Beginning, influencing strategic components was determined using Dlphi technique. The next step, 

effective strategic components in environmental management was used AHP model. At the end, effective 

strategic components in environmental management prioritization became using TOPSIS model.  In the 

assessment, tracking Code T-SC01 the final weight 0.8677 was determined as effective strategic 

component. The results of this study indicate that prevent and be reduced of environmental hazards.   
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