
 یبرا شنهاداتی: پاز آن مراه و استفادهه تلفن دیتول یو بهداشت یطیمح ستیز یاه جنبه

 استیو س ینوآور

 

 چکیده

 ستیتواند اثرات مختلف زیو استفاده از آنها م دی. اما تولشوندتر میمحبوبهر سال  یهمراه با توجه به راحت یهالفنت 

حل غلبه بر و راه همراهتلفن یهایاثرات سوء گوش بیان منظورهمطالعه ب نی. ای داشته باشدو سالمت یانرژ ،یطیمح

راه ها و صنعت ارتباط از شود که دولتی. گفته مدارد یفن یاهیبه نقش نوآور یاژهیتوجه و کهآنها ارائه شده است. 

 ،یساخت، مصرف انرژ ،یطراح یو موثر برا نانهیبتوسعه مقررات واقع یبرا گریکدیبا  یبه همکار ازین همراهتلفن دور

  .ها داردآن یکاهش و به حداقل رساندن اثرات منف یهمراه برا یهاو استفاده مجدد از تلفن افتیباز

  یبهداشت و استراتژ ،ستیز طیمح ،خطرات ی،انرژ، همراهتلفن :یدیکل کلمات

 

 مقدمه  .1

دنیا فراهم در سراسر  گریاتصال آنها را با افراد دکه ، اندشده اغلب مردم یاز زندگ یذات یبخشبه  لیهمراه تبدهایتلفن

 گنالیس کیهر جا که را کار ورتباط با خانواده، دوستان، و کسبامکان ا ،دارد تیمز نیچند همراهتلفن کنند.می

؛ کندمیبه داده  یدسترسرا قادر به  ربرانکا ،3Gتلفن  ن،یابر. عالوهکندوجود داشته باشد فراهم می غیرقابل مشاهده

است،  شناخته شده (SMSکوتاه ) امیپ سیبه عنوان سرو متنی که امیپ افتیارسال و در ؛ی. بازیقیگوش دادن به موس

پروتکل  قیاز طر نترنتیبه ا یدسترس نیو همچن ،یریو تصو ی(، صوتMMS) یاچندرسانه امیبه خدمات پ یدسترس

 بیمعااما  ،هستند تیمز نیچند یهمراه دارا یهاتلفن چهاگر. همراه استاز کاربردهای تلفن (WAP) میسیب یکاربرد

 م،یکادم وم،یتیل ک،یهمراه مانند آرسن یهاتلفن ییایمیهمراه با استفاده از آن وجود دارد. مواد ش زین یقابل توجه

( 2007) شو همکاران نکلنی(، ل2009) شو همکاران Bereketli. اندشده در نظر گرفته یسم ،یو رو وهیمس، سرب، ج



 وم،یلیبر ک،یآرسن موان،یاز مواد خطرناک، از جمله آنت یادیشامل تعداد ز ی را معرفی کردند کههمراه یهافنتل

و  یعصبناباروری و اختالالت (، با سرطان و PBTS) یستیز سمی مواد نیو اهستند  یرو کل،یمس، سرب، ن وم،یکادم

از  ای منتشر شوندممکن است  یمواد سم نیشوند، ایم ختهدور اندا همراههایتلفن که ی. هنگاماه هستندی همررشد

 نییتع به( 2014) و همکارانش Savvilotidouet. کنند نفوذ ینیرزمیز یهاآب بهدفن زباله  یهادر محلزباله  هیتجز

شامل ( WEEE) یکیترونمختلف الک زاتیتجهدر  تمرکز دارند که عیما ستالیکر شیصفحه نما یفلز سم یمحتوا

 یآلودگ ممکن است در ومیتیل یهایکه باتر کردند ی( بررس2013) ش. کانگ و همکارانشوندیافت می لیموبا یهاتلفن

 هستند یسمها مواد قابل اثبات است. پالستیکسالمت انسان  آن بر یو عوارض جانب نقش داته باشند ستیز طیمح

در خاک،  فلزات ساخته شده. شوندمی دای( پ1)شکل  یاتورینیمواد م ریدنبال سا به همراهتلفنهای گوشیدر که 

 Bharodiyaand. ایجاد کنند یممکن است مشکالت سالمت یو در غلظت کاف شوند ییغذا رهیزنجتوانند وارد می

Kayasth (2012)  وLakshmi  وNagan  یهمراه با روح زندگتلفن یدیاجزاء تول یخطرات بهداشتبیان کردند که 

 .برساند بیمغز آسبه واند تیهمراه ماز حد از تلفن شی. استفاده بدرگیر هستندافراد 

 

 های همراه: مواد شیمیایی موجود در تلفن1شکل 

 

( WHO ،2013) یسازمان بهداشت جهان ن،ی. عالوه بر ااستمضر گوش  پرده یبراهمراه اشعه ساطع شده از تلفن

برابر  1000 یکلطورهمراه به یهاساطع شده از تلفن( RF) ییویفرکانس راد که قرار گرفتن در معرض ه استگفت



، همراهتلفن یانحصاراثرات  بایتقر قاتیو اشاره کرد که تحق است هیپا یهاستگاهیا از شده ساطعبیشتر از فرکانس 

  .اندرا ثابت کرده اثرات مرتبط با سالمت گرید ، سرطان وایتصادفات ترافیکی جاده ،یسیالکترومغناطمانند تداخل 

ن خطرات مذکور در به حداقل رساند ایو  کاهش به، و مصرف همراهتلفنتر از داریپا ستمیس کی دیتولبه سمت  حرکت

  .کندمی کمک همراهتلفن یهایارتباط با گوش

غلبه  یبرا همراهتلفن یهایگوش یداریپا به نیو همچناشاره دارد  همراهتلفنمسائل مربوط به استفاده از به مقاله  نیا

داشته  ستیز طیحمبر سالمت مردم و  یمضر اثرات دنتوانیم همراهتلفن یهای. گوشمتمرکز استآن  یبر عوارض جانب

  است: ریبه شرح ز همراهتلفن یهایگوش . مسائل عمده مربوط به استفاده ازدنباش

  .یدر مورد خطرات بهداشت یعدم آگاه •

  .ستیز طیبر مح ریعدم درک تأث •

ها و استیس یو سپس به بررس شودمی ییشناسا مرتبط یطیمح ستیو ز یخطرات بهداشتابتدا مقاله  نیا در

 استخراجعنوان به ،یبررس حالتی از کی یدارا لیتحلوهی. تجزپردازدمی خطرات نیکاهش ا یبرا ینوآور هاییاستراتژ

حل در راه ردرا در موخود  شنهاداتیپ ن،ی. عالوه بر اها استحلمشکالت و راه یاز متون موجود بر رو یاریبس نشیب

   .کنیممیاضافه  یعموم یهااستیو س یقالب نوآور

  از آن و استفاده همراهتلفن دیتول یو بهداشت یطیمح ستیاثرات ز .2

  یانرژمصرف  .2.1

وجود  نیدر جو زم یاگلخانه یبا انتشار گازها که ندهایدر فرآ مواد و یانرژ با خروج همراهتلفن دیجد یهایگوش دیتول

 نی( تخمKick the Habit ،2008) االتیا ستیز طیمحسازمان  برنامه. کندمی کمک ییآب و هوا راتییبه تغ دارد

 122سال حدود  کی یبرا همراهتلفن استفاده ازو  e2CO لویک 60حدود  دیتول همراهتلفن کی دیزده است که تول

 همراه یهاتلفن یو اقتصاد یطیمح ستی( اثرات بالقوه ز2015) شو همکاران Wilhelm. کندمی دیتول e2CO لوگرمیک

 فلزات باو انسان  ستیز طیمح با آلودگی همراهتلفن یهایگوش دیکه تول ندمتوجه شد ودادند  مورد مطالعه قراررا 

 یکیعمر محصوالت الکترون انیپا تیریهمراه در مد یهاتلفن یمصرف مواد و انرژ یابی. ارزاست ریدرگ نیسنگ مضر



 دیمعادل تول 3G ستمیس کی یسال برا کیدر  مشترک هر از CO2(. انتشار گاز 2010، شو همکاران Yu) مهم است

  (.Nokia، 2005) است نیبنز تریل 21-19 ایو  لومتریک 380-250 یبرا نیماش کی یاز رانندگ یاگلخانه یگازها

Soonenschein ساعت لوواتیک 50 همراهتلفن پاسخ نیانگیم یبرا یکه مصرف انرژ افتندی( در2009) شو همکاران 

 نجمناگروه تخصصی  ن،یابر. عالوهاست ساعت لوواتیک 430حدود  ییلباسشو نیکه استفاده از ماشیحال، دراست

س از استفاده خاموش پدر جهان شارژر خود را  همراهتلفن درصد از کاربران 10است که اگر کرده ( ذکر 2012) لیموبا

( 2013) شانو همکار Paiano. را تامین کند ییخانه اروپا 60،000 برق تواندیسال م کیشده در  رهیذخ یانرژ ،کنند

 ستمیس کل که دندرسی جهینتبه این  سندگانیو نودادند قرار  یمورد بررس یبا مصرف انرژرا  همراهتلفن یداریپا

و  است رق کشورب مصرفدرصد از  0.7 با برابر که، کندمیمصرف  ساعت در سال گاواتیگ 2200حدود  همراهتلفن

بوده  2012-2007دوره  یبرا هزار تن 11از  شیب در مجموع قدیمی یهااز دستگاه یکیالکترون یهابالقوه زباله دیتول

  .است

Vergara یهایژگیو با آگاهی از میسیاز انتقال ب یکه کاهش مصرف انرژ ند( استدالل کرد2014) شو همکاران 

داشت که مصرف  اظهار Snoeden (2005). شده است آغاز WiFiو  3Gمختلف مانند  یهایآورفن یمصرف انرژ

 در ارتباط یاصل ری. تاثکندمی کمکدستگاه  یطیمح ستیز اثراتبه  یقابل توجهطوربه همراهتلفن  یهایباتر یانرژ

 از ٪7دهنده حدود شاننو شارژر است  شارژ  ندیدر طول فرآ شدهاستفاده  برق ،همراهتلفن روز به روز از یبا استفاده

 یهایگوش از تاثیرکنندگان (. اکثر مصرفNokia، 2006) است یمعمولهمراه تلفن کی مصرف در زمان انرژی

  2020همراه در سال لفنارتباطات ت شیافزا لیدلبه رودیانتظار مو  ندستیآگاه ن و انتشار آن 2CO دیدر تول همراهتلفن

   (.2009، شو همکاران Soonenschein) افزایش یابد تن ونیلیم 55 هب

    یطیمح ستیاثرات ز .2.2

 مقاوم در برابر شعله FLبرم  بیترک باو  وهیج وم،یتیسرب، ل وم،یمانند کادم نیبا فلزات سنگموبایل  ایو  همراهتلفن

پوشش  د،ی(، صفحه کلLCD) ستالیکر شینما صفحه عی(، ماPCB) یمدار چاپ برداز  ییها، که در بخششودمیساخته 

 یبا توجه به سطح سم ستیز طیمح دیشد برخورد مواد باعث نی. ادنشویاستفاده م ها و شارژرهایباتر ،یکیپالست



با  ایدهیچیپ بیترک یهمراه دارا یهاتلفن کردند که ی( بررس2015) MEYLANو  Duygan. شودبودن آنها می

 یطیمح ستیمسئله مهم ز کی منیو دفع ا افتید بازنشویباعث م که ،هستند ابیاز فلزات گرانبها و کم ییغلظت باال

 برد ،دادند و متوجه شدند که قرار یبررس موردرا  لیموبا یهایگوش تجزیه (2011، شو همکاران Yamane. )گردد

مس  یدرصد وزن 34.5و  مریپل یدرصد وزن 13،کیسرام یوزن درصد 24 ،فلز وزنی درصد 63  (PCB-MP) یمدار چاپ

 لیخود را از قب نیسنگ یفلز یمحتوا لیبه دل همراهتلفن که کردند یی( شناسا2010) Schoenungو  Limباشد. یم

، همراهتلفن یهایگوش هایزباله یطیمح ستیز تیسم لیسالمت انسان و پتانس یبررسو  وهیمس، ج ک،یآرسن سرب،

 یگوش ینیگزیجا .استسوزاندن  ایو  نیدر زم ندف حل حاضرتنها راه، که دارند ییباال یطیمح ستیاثرات ز لیپتانس

 جادیارا  خطرناک یهاو زباله یضرورریغ یهاکربن، در هر سال دیمدل جد بودن دردسترسعنوان در هر سال، به

سرب و  وم،یکادم وه،یشامل ج نیسنگ فلزات اگر دارند که ( اشاره2011) Bengtddonو  Tsydenova. کندمی

بهداشت در زمینه  یتوجه قابل مطرحخطرات ممکن است  ،شوند تیرینادرست مدبه صورت  ،مقاوم در برابر شعله

 یهایگوش یهازباله اظهار داشت که دفع نامناسب نی( همچن2009) Robinson. داشته باشندو انسان  ستیز طیمح

 . شودمی در حال توسعه جهان در ستیز طیمح بیقابل توجه و تخر یباعث عوارض بهداشت همراهتلفن

Kasper هر سال دور انداخته همراهتلفن اتو منسوخ عاتیاز ضا یادیکه تعداد ز بیان کردند( 2011) شو همکاران 

 همراهتلفنقابل استفاده مجدد  عاتیضا .شودی میطیمح ستیز یو آلودگ یباعث خسارات اقتصاد جهید، در نتشویم

 یگوش کی در یدر باتر ومیکادم نشت عنوان مثال. بهشوندمنجر میوحش اتیو ح ها، ماهیخاک، آب یبه آلودگ

عمر های با دستگاه سالم دفعکه  ند( اشاره کرد2014) شو همکاران Yadav آب را آلوده کند. تریل 600.000تواند می

 جینتا ناشی از دفع ی. آلودگآیدمی حساب به یمشکل جد کیشده دور انداخته  همراهتلفن ای( و EOL)پایان یافته 

 یچگونگ ی( به بررس2012) شهمکاران و Tóth. خواهد داشت نیزم یو همه اشکال زندگ ستیز طیمح رایب یدرازمدت

 . قطعات استفاده نشده ازاندپرداخته یو بهداشت یطیمح ستیاطالعات ز یآورجمع برای همراهتلفن از استفاده

سالمت انسان،  ،یشناسنیعنوان مثال ساختار زمبه ست،یز طیبر تمام عناصر محاند دفع شده طیدر محکه  همراهتلفن

 ند( اشاره کرد2010) Kimو  Jang(. Kayasth ،2012و  Bharodiya) گذارندتاثیر می اناهیو گ ایوحش، در اتیح



 و هاروش ییو شناسا ینگران برایموضوع  کیقدیمی  لیموبا یهایگوش ستیز طیسازگار با مح تیریکه مد

 یمعمول افتیباز درمانند مس استخراج شده  یمتیاست. فلزات ق افتیو باز یآورجمع ندیفرآ یالزم برا یهارساختیز

 (.Schoenung ،2010و  Lim) شودمیو هوا  ینیرزمیآب زدر سموم  هیتخل منجر به ،همراه یهاتلفن

 Lakshmi  وNagan (2010گزارش داد )ات اثر جهیو در نت باشد ستیز طیمحدر  زا ممکن استکه سرب سرطان ند

که  یزمان ندرداشاره کنویسندگان  نیهمچن داشته باشد و انسان واناتیح اهان،یها، گسمیکروارگانیدر م یحاد و مزمن

 یمغز بیباعث آس ورسیده  غذابه  تیو در نها شودمی لیتبد لهیمت وهیجبه  کندپیدا می راه خود را به آب وهیج

آن قرار دارد ض که در معر یزمانرا د آب نتوانیخود م یکه به خوددارد  ییایمیاز مواد ش ییدرجه باال میتیشود. لیم

د سرب هر چن ند که( اشاره کرد2015) شهمکاران و Lopez نیهمچن ( آلوده کنند.2007 ل،یموبا ی)تلفن پاکساز

 ،آن افتیباز تیابلق یباال نرخبنابراین ، شودمی افتیباز یشود و آسانیاستفاده م طور گستردهبه ای است کهماده کی

 ین بزرگبحراموجب مواد ممکن است  نیا ،. بنابراینمهم است ستیز طیروش سازگار با مح کیدر  آن تیریمدبرای 

 .دنشو ستیز طیدر مح

 تاثیرات سالمتی .2.3

و  Cocosila بستگی دارد. همراهتلفن ازشده منتشر  یمواد سم به یتوجه به سالمت انسان، خطرات بهداشت با

. ندکردی بررس 3Gتلفن همراه  یهایگوشی توجه به استفاده بارا  ی( اثرات خطرات بهداشت2007) شهمکاران

Barnett یاطیاحت مشاوره از یآگاهبا ( 2007) شو همکاران ( در وزارت بهداشتDOH) یاشتبهد خطرات مورد در 

ممکن  ومیدمکه کا ند( اظهار داشت2010) Naganو  Lakshmi. ی انجام دادندابیارز به آن یو پاسخ عموم تلفن همراه

 ستمیو س یو عروق یقلب ،یتنفسوم ها، و سمهیگوارش، کلو به دستگاه گردد و پروستات  هیرسرطان است باعث 

  .گرددمی هاهیخون و کل ستمیس ،یعصب ستمیسو  یمرکز طیمح به بی. سرب باعث آسآسیب برساند یهورمون

 شو همکاران Thomée. یابد شیافزا یگوارش و غدد لنفاو ستمیبرم ممکن است خطر ابتال به سرطان س بیترک با

در مردان و  یافسردگ یهاو نشانه اختالالت موجبفرکانس استفاده از تلفن همراه  شیکه افزا ند( نشان داد2011)

 همراهتلفن یتکنولوژ رشیدر ارتباط با پذ یبهداشت یهاینگران (2010) شو همکاران Kleef. شودمیسال  1زنان در 



به  بیهمراه باعث آس یهاشده توسط تلفن دیاشعه تول اینکه حیتوض برای یعلماثبات . دادند مطالعه قرار موردرا 

که اعالم کردن Aghav (2014 )(. Ferdous ،2010و  Uddin)است  موجودشود میمغز انسان  دیسالمت شد

 Davis. وابسته است فرکانس تلفن همراهبه  شدتو اثرات نامطلوب آن بر بدن انسان به  یسیالکترومغناط یهانهیزم

 یافتیدر یهاگنالیاز س DNA بیآس که بر تاثیر قابل توجه REFLEX پروژهاز اروپا  هیاست که اتحاد کرده( ذکر 2010)

در  اسپرم انسان میتقس مطالعه مورد ینشان داد که نمونه نیو همچن کندمی تیحمااشاره دارد  3Gمدرن  یهاتلفن

نشان را  نمونه همراهتلفن در یشناس بیآس شیتحرک اسپرم و افزا رتر،یفق یمورفولوژ ،یملمختلف  شگاهیآزماشش 

  .دهدیم

Acharya (2013مشاهده کرد که بس )درد،  اندام، پشت درد مکرر، درد گردن، یهاآموزان از سردرداز دانش یاری

. دنبریرنج م روزها از یدر برخ همراهتلفن استفاده از لیدلبهوز گوش  وز ایو  گوش زنگ در یهاچشم و نشانه یقرمز

غم و  ،یمانند افسردگعالئمی ، دهدمیرخ  همراه یهابه علت استفاده مکرر از تلفنکه  یعصب یقطع -مسلم  عالئم

 همراهتلفن یسیالکترومغناط تابش . است و سردرد، اضطراب، از دست دادن حافظه و کمبود خواب یریپذ کیتحر اندوه،

وب خود  ( در صفحه2013) Davis ن،یابرشود. عالوهیم ییبلند باعث نقص شنوا یبا صدا یقیو گوش دادن به موس

مله از ج یدر مشکالت جد یاتیح نقشهمراه ممکن است  یهاتلفناست که قرار گرفتن در معرض تابش  کرده ذکر

 فیط کی و مریآلزا یماریب نسون،یپارک یماریوز گوش، ب وز ،یخوابیب ،یرفتار راتییتغ سم،یاوت ،دنیتوجه و شن

همراه توسط  یهاتلفن با سالمتیخطرات  از به دست آمده یریگجهی. نتداشته باشد یعصب ستمیاز اختالالت س یعیوس

   :استگزارش شده به صورت زیر از محققان  یاریبس

 .لیموبا یهایمرتبط با گوش یبهداشت خطرات :1 جدول

برخی خطرات 

 سالمتی

 گذشته مرتبط توضیح و کارهای 

همراه و توسعه مدت از تلفن یاستفاده طوالن نیارتباط ب کیولوژیدمیاپ یکاف شواهد تومور مغزی

 ( 2009، شو همکاران Khuranaدهد )ینشان م ی راتومور مغز



 میسیب تلفن ایهمراه و ( با استفاده از تلفنglioma) یتومور مغز یخطر ابتال به نوع

 افتهی شیادر ساعت افز یو استفاده تجمع ری. خطر با گذشت زمان تاخیابدمی شیافزا

 ( 2011، شو همکاران Hardellباالتر است ) 20و در افراد قبل از سن 

در مغز  قمناطدر لوب تمپورال مغز و فرونتال تومور  شیکوچک اما بالقوه افزا ییشناسا

 ( 2011، شانو همکار deVocht) یابدافزایش میهمراه اشعه تلفن افراد در معرض

همراه با قرار گرفتن در مدت تلفن یدر کاربران طوالن gliomaخطر ابتال به  شیافزا

به  ابتالدر  یکوچکتر اریظاهرا خطر بس اما، یابدآن افزایش می باال و مشابه RFمعرض 

 ( 2011ش و همکاران Cardis) وجود دارد (ومی)مننژ یاز تومور مغز یگرینوع د

 دیغز )و شامدر لوب تمپورال  میبدخ ش توموریتوان افزایارائه شده نم یداده ها بنا به

 ،Kundiرد کرد )را  همراهاستفاده از تلفن لیلوب فرونتال( به دل یتومورها زین یتا حد

2011 ) 

 یطوالن ستفادهااز  یناش یخطر تومور مغز دهد کهمینشان  زیحاصل از متا آنال جینتا

 ( 2011مکاران، هو  Levis) است دو برابر بایتقر ریزمان تاخ ایهمراه و تلفناز مدت 

 ریثتا یبهداشت عمومکه بر نشان داده شده است  ،همراه یهاتلفنی، علت تومور مغز

 ( 2009)مورگان،  دارد

خطرات مربوط  گرید

 مغز

در  راتییتغ. گرددمی یهرتز در طول استفاده عاد 217 نرخ با EPهمراه باعث تلفن

همراه تلفن ان کاربرانیدر م یمغز ممکن است مربوط به گزارش خطرات بهداشت تیفعال

 ( 2010، شو همکاران Carrubba)باشد 

رکوب سوخت و ساز س موجبهمراه قرار گرفتن مدت در معرض تلفنکوتاهبه صورت 

 ( 2011، شو همکاران Carrubba) شودمی مغز یانرژ

اسپرم  عملکرد در دسترس ممکن است یهمراه تجارتلفن از RF یسیموج الکترومغناط ینابارور

 ( 2011، شو همکاران Kesari. )قرار دهد ریتاثرا تحت 

 به فشارهمراه ممکن است  یهاساطع شده از تلفن RF یسیالکترومغناط امواج

 یگوش که نگه داشتنزنیم می حدسانسان منجر شود. ما  یمن عیدر ما ویداتیاکس

در  یبارور اهشکاسپرم و بر شلوار در حالت مکالمه ممکن است  بیهمراه در جتلفن

 (2009، شو همکاران Agarwalگذارد. )یم ریمردان تاث

دراز مدت و  مشکالت

 گوش فشرده

و  Pandaشود ) یلگوش داخ بیهمراه ممکن است باعث آساستفاده از تلفن

 ( 2010، شهمکاران

و همکاران،  وانی)د در ارتباط استهمراه استفاده از تلفنگی با سال 7در  یرفتار مشکالت

2012 ) 

 



 استفاده. پردازداه میهمر-به تلفن حوادث مرتبط به همچنین مقاله این همراه،تلفن امواج بهداشتی خطرات از غیر به

. شودافراد می دادن دست و از ایجاده تصادفات منجر به پیاده عابرین و نقلیه وسایل رانندگان توسط همراهتلفن از

 افزایش را ادثحو خطر وشده  رانندگان موجب انحرافاینترنت  از استفاده یا و کوتاه پیام ،حال مکالمه در رانندگی

 در همراه نتلف از استفاده دلیل به حوادث به قربانیان شدن تبدیل برای خطر بیشترین معرض در نوجوانان. دهدمی

 مانند رانندگی،ن پریشا رفتارهای در شدن به درگیر اعتراف نوجوان راننده 10 نفر از 9 تقریبا. هستند رانندگی هنگام

  .اندکرده همراه تلفن در کردن صحبت یا کوتاه پیام

Acharya  ها در جاده یرانندگ هنگام در همراه تلفن از استفاده دلیل به حادثه که ندکرد تاکید( 2013)و همکارانش

 از تفادهاس دلیل به ایجاده تصادفات از درصد 36 که تاکید دارند باهم( 2008) شهمکاران و Khan. شودمی دیده

 از ستفادهاتایید کرده است که  نیزKargar (2005 ). است نقلیه وسیله یک رانندگی هنگام در همراهتلفن هایگوشی

موبایل  هایگوشی. رو به رو است نقلیه وسیلهبا  برخورد خطر با توجهی قابل طوربه رانندگیحال  در همراهتلفن

 الزم ژوهشپ در پایداریانجام  برایمسائل  این دادن شکست بنابراین،. است مضر اثرات با دستی وسیله ترینشایع

 .است

 سیاست و نوآوری: هاحلراه .3

 طراحی، نندما پایداری ایبر هاییاستراتژی مطالعه این همراه، هایتلفن بهداشتی و محیطی زیست خطرات کاهش برای

 موبایل هاینتلف منفی اثرات رساندن حداقل به و کاهش بازگشت برای و مجدد استفاده بازیافت، انرژی، مصرف ساخت،

 که یز تاکید داردنEITO (2002 ) ،شود انجام اثرات این کاهش برای تواندمی اقدامات از برخی چه اگر. دهدارائه می

 چارچوب. دارد بر محیط جدی منفی تاثیر ،(ICT) ارتباطات و اطالعات فناوری و دفع برداری بهره ساخت، طراحی،

 :شده است داده توسعه است شده داده نشان 2 شکل در که همانطور تحقیق



 

 : چارچوب تحقیق2 شکل

  همراهتلفن یهایگوش دیو تول یابتکار یهایطراح .3.1

 تفاده از مواد خطرناکو حذف اس یکاف یانرژمصرف هایی با دستگاهبه شدن  لیدر حال تبد همراهتلفن یهایگوش

رده کشنهاد یپو محصوالت  یآورتوسعه فن را با ستیز طیمح یبرا یطراحادغام مفهوم Nokia (2012 ) .هستند

 یطیمح خدمات دجایو ا هوشمند یبندواد، بستهدر استفاده از م یداریپا ،یانرژبازده به محصول،  جادیدر طول ا است.

باید از  طیحم متخصص. کند ریدرگ داریپا یزندگ وهیاتخاذ ش با بیشتری را ممکن است افرادروش  نی. اتمرکز دارند

و الزامات  ینقانو یطیمح ستیالزامات ز ی. آنها اجراکندحمایت  دیجد محصوالتتوسعه  یبراپروژه توسعه محصول 

 یداریو گزارش پا دهدیم جیترورا  بازده یانتخاب مواد و انرژ یبرا داریپا یهانیگزیجا یاجرا، کنندمی یبررسرا  مواد

 ستمیس یوآورن تیریعلم و مد داریتوسعه پا هی( نظر2015) Gaziulusoy .کنندمی ارائه ستیز طیمانند طرفدار مح

  .داد شنهادیپ محصول یطراح دراستفاده  یبرا دیجد یهاروش توسعه برایرا 

Bharodiya  وKayasth (2012نشان داد که شرکت )بیو مواد آس مضر از فلزات استفاده همراهتلفن دیتول یها 

کنندگان دی. تولانتخاب شوند ستیز طیبا مح سازگار موادممکن است  ایو اند هبه حداقل رساندرا  ستیز طیمحرسان به 

از  یریجلوگ یبرا ستیز طیسازگار با محمحصول  جادیاو  محصول یطراح مرحله در عضو اکو یادغام کشورها برای

کنندگان مجبور دی(. تول2009، شو همکاران Bereketli) ی در نظر گرفتندمالحظاتبه هوا  یسم یها ندهیانتشار آال

انجام  نیزم یکه حداقل دفع بر رویطوربههستند کربن دیاکس ید و مواد بدون انتشار یافتیبه استفاده از فلزات باز



و اطالعات هستند همراه  یهافروش تلفن مجاز برایکنندگان عیتوز انتسابمسئول  همراهتلفنکنندگان دی. تولگیرد

فروش  برای یسازمان و یا . اگر هر شخصارائه شودمربوطه  یتوسط دولت کشورها دیبا مجازکنندگان عیتوزدر مورد 

گرفته شود.  دیبا رانهیسختگ اقدامات ،شود افتی کنندگاندیو بدون مجوز از تول یقانونریهمراه به طور غ یهاتلفن

 یهمراه با کتابچه راهنما ستیز طیمح یبر رو همراهتلفن  اثرات در مورد ارائه یقیدق ادداشتی دیکنندگان مجاز باعیتوز

 گونه. اگر هرشودنشان داده  نیها و قواناستیس این موضوع باشد که شدت به دنبال به دی. دولت باارائه کنندکاربر 

ممکن است  مجوزحبس و لغو  ایاز نظر پول و/مناسب جریمه ، یافت شود غیرقانونی یمشتر کننده وعیکننده، توزدیتول

 حذف اثرات ایحداقل رساندن  برای به ستیز طیمحبه در وزارت را  یاضاف فهیوظ نیتواند ایانجام شود. دولت م

شروع  همراهتلفن کنندگان دستگاه دیدهد که تولیم نشان OECD (2007). محول کند ستیز طیبر مح همراهتلفن

  .هستند ستیز طیمح ایبر سالمت انسان  یاثرات منف با با مواد همراهتلفن یهادستگاه دیبه تول

 کی ی، طراحستیز طیمحانداز چشمآل، از  دهیحل اکرد که راه شنهادی( پ2012) لیانجمن موبا تخصصیگروه 

ساخت  برای یودور یکاهش انرژ بامسئله  نیو دفع حداقل در ذهن است. ا افتیبا استفاده مجدد، باز همراهتلفن

 مواد، مانند بدون سرب( و حداقل رساندن یکارمی)به عنوان مثال، استفاده از لح خطرناک موادکمتر  ترکیب ،قطعات

از  ا قابلیتب تلفن ی. طراحشودیشروع م باشد، دشوار افتیتواند در طول بازیکه م کیشده در پالست یجاساز فلزات

  دهد.یرا کاهش م افتیو باز ینوساز نهیکه هز، است عامل مهم کیبردن آسان  نیب

 دیتول مسئله موجب نی. اابدییمحصول کاهش م یواقع، اندازه استرشد  ها در حالیگوش ستیکه لیحالحال، در نیابا

و  Bhat. شودمیدستگاه  کی ینیگزیجا و در طول ساخت، یعیبا کاهش مصرف منابع طب یطیمح ستیزمزایای 

سراغ  همراهتلفن یآورفن یممکن برا یهاحلراه نانیکارآفرتکنوکرات/ /محققان که ندکرد دی( تاک2013) شهمکاران

 طیو مح واناتیپرندگان، ح انسان، مواجه شده یاز خطر سالمت شتریتواند بیکه ممکن است گران باشد، اما نم ،دارند

با توجه به استفاده از را  همراهتلفن در ریپذ بیتخر ستیز کیپالست. موتوروال در حال حاضر استفاده از باشد ستیز

اعالم کرده است که از  NTTDoCoMo ،یطیمح ستیاثرات ز شتریب کاهش منظوردهد. بهیپوشش مکمپوست 

 کیپالست کیدر حال توسعه  Fujitsuو  کرده است استفاده یگوش دیجد یجانب لوازمدر  یافتیباز یهاکیپالست



 یهاتلفن یطراح یکنندگان برادیاشاره کرد که تول نیهمچن OSWER (2010). است مشتق شده از نشاسته ذرت

 همراهتلفن یسم اجزاءو کاهش  ینرم افزار داخلسازی سادهبه ارد، استاند قطعات با افتیو باز ینوساز یبراخود همراه 

 باالتری یطیمح ستیز یایمزا دارایباالتر  یانرژ یبا چگال یبه باتر همراهتلفندر صنعت  شگامیپ چی. سوئمندندازین

مانند  یو از استفاده از فلزات سم دارد در طول ساخت یبه منابع کمتر ازیاستفاده ندر  انرژیعنوان مثال، است. به

  .باشدتر امن اریبس ندهایو دفع فرآ افتیدر طول باز یباتر شودیباعث م مسئله نی. اکندی میریجلوگ ومیکادم سرب و

 تال،یجید یهانیدورب شامل یاریبس ،عنوان مثال، بهشوند مجهزی متعدد یهایژگیبا و دیبا همراهتلفن یهادستگاه

کنندگان کمک به مصرف ی( برامحصول کی)همه در  گرید یژگیو نیمرورگر وب و چند ،یناوبر ،یقیپخش کننده موس

 کیه ک، هستند دستگاه جداگانه نیچند شارژ استفاده و د،یاز خر یریو جلوگ یطیمح ستیز در کاهش اثراتخود 

 راتییتغ لیو تحل هی( تجز2007) شهمکاران و Lincolnاز مقاصد مختلف استفاده شود.  یاریبس یتواند برایدستگاه م

اطالعات مربوط  نی. اکنندیم هیتوصرا  همراهتلفن یهایمدل از گوش نیآخردر  فلز کل یدر رفتار شسته شدن و محتوا

است.  داریپا یطراح در ستیز طیبا مح یسازگار شبردیپدر مواد خاص  یبرا دیتولروند و  قوانینارائه به هر دو قوه 

عملکرد  ودبهب د بهنتوانیم نفعانیو ذ ایبهبود که نوک یهانهیگز ییمنظور شناسابهمحصول  استیس کپارچهیپروژه 

که اطالعات در  ،کرده است یرفمعرا  فروشگاه کانال سبز ای. نوکاند بیان شده استبه کار برده یگوش یطیمح ستیز

 دار،یاپ یدر مورد سبک زندگ یعموم یآگاهبه منظور باال بردن  ست،یز طیها و خدمات مربوط به محمورد برنامه

  است. یاجتماع تیو مسئول سالمت و رفاه

Vodafone (2013 )شده  یحاقدامات طرا قیطر از را و خدمات همراهتلفن محصوالت یطیمح ستیکاهش اثرات ز

 ستیز طیمح سازگار با طرح مانند ی. اقداماتاده استدهدف قرار به انتخاب ارجح تر  انیمشتر یتوانمند ساز یبرا

 طیو سازگار با مح تریاخالقکه  5، با 5تا  1 نیب یاسیمق را در یگوشکه ، استشده  یراه انداز Vodafone توسط

 ستیاثرات ز سوال در پوشش 200 از شتریکه به ب ه استدشکنندگان خواسته دیتولاز . کندی میابیارزاست  ستیز

 شدهصرف م، استخراج مواد خام مورد استفاده در ساخت اجزاء آن عمر چرخههر تلفن در سراسر  یو اجتماع یطیمح

  .شودمی انجام نهساال یابیارز نی. ادهند پاسخ اثرات خود تیریکننده به مددیسطح تعهد تول و ان و دفع



Vodafone کنندگان، نیدر کار با اپراتورها، سازندگان، تامGSMA  ( و لیموبا هایانجمن یاختصاص) گروهITU 

 یو اجتماع یطیمح ستیاثرات ز یریاندازه گ یبرا استاندارد صنعت کیمنظور توسعه مخابرات( به یالمللنیب هی)اتحاد

و  هیمنابع اول فتنایبا عملکرد  درخود را  یداریکنندگان بهبود پانی. تامتمرکز دارد هادستگاه گریهمراه و د یهاتلفن

 انیکمک به مشتر نیهمچن و داریبه انتخاب پا انیمشتر تیباعث تقو نیبنابرااند مورد هدف قرار اده دیمحصوالت تول

  .شودمیکم کربن  یهاحلراه قیخود از طر یداریبه اهداف پا دنیرس یبرا

   یکاهش مصرف انرژ یبرا ینوآور .3.2

 یهاتلفن یانرژ دهباز قابل توجهی در بهبود، شدن کننده در مورد مکالمه و زمان آمادهمنظور برآوردن انتظارات مصرفبه

شارژ کامل  کیدر  همراهتلفن یگوش کی آماده به کارکارکرد  زمانسال گذشته،  20. در طول وجود داشته است همراه

یافته کاهش  یادید زحتا  یکه اندازه باتریحالدر ،یافته است شیافزا شتریب ایروز  12 تاساعت به باال  4از حدود  یباتر

 کی دنتوانیم کنندگانحال، مصرفنیا. بادارند تمرکز در طول دوره شارژ یبر کاهش مصرف برق گوش زین عی. صنااست

 قیز طرا مسئله نی. اایجاد کنند که ممکن بود یزمان هرو شارژر  یخاموش کردن گوش با یطیمح ستیتفاوت مهم ز

  (.2012 لیموبا انجمن تخصصی)گروه دهد رخ می همراهتلفن مدار در یکل ازیمورد ن یو کاهش انرژ یدر باتر رییتغ

Vodafone کنندگان تعهد صنعت گسترده از امضاGSMA دف ابتکار با ه نیا است. یشارژر جهان کی یمعرف یبرا

. ستا دیجد یگوش کی خریدهنگام به  شارژر یکنندگان به جامصرف ازیبا حذف نو  یکیالکترون یهاکاهش زباله

Vodafone شارژ  از یطیمح ستیتواند اثرات زیکه م کرده است ارائهرا  یدیخورش یانرژ شارژ یهاحلراه همچنین

را  ال ظهورحدر  یدر مناطق دور افتاده از بازارها ریپذدیتجد یو انرژ قابل اعتماد یتلفن را کاهش دهد و دسترس

به منظور  همراهتلفن دیخر آگاهانه در مورد انتخاب کیکنندگان کند تا مصرفیکمک م Vodafone. دهد گسترش

عنوان مثال، به .داشته باشند دنکننمیاز آن استفاده  گریکه آنها د یزمان آن افتیتلفن خود و باز شارژکاهش اثرات 

 ز استفاده خاموشدر جهان شارژر خود را پس ا همراهتلفن درصد از کاربران  10اگر فقط  که زندیم نیتخم اینوک

  .را تامین کند ییاخانه اروپ 60،000 برقتواند یسال م کیشده در  رهیذخ ی، انرژکنند



Zadok  وRiikka (2010روش کل )یطیمح ستیز اثرات به یابیدست یتواند برایکه م را ارائه کردندبه رنگ سبز  دی 

در  ینرژاکاهش مصرف  یبرااستفاده از حالت سبز  قیاز طررا  یعنوان مثال، عمر باتربه ،کمک کننده باشد مثبت

 همراهتلفن یهایشبهبود در گو یبرارا  ییهانهیگز( 2005) ایدهد. نوکیم شیافزاهمراه طول شارژ دستگاه  تلفن

؛ ءاجزادر طول ساخت  ستیز طیمح ییایمیمواد شو  یانرژ مصرفعمر؛ کاهش  یسازنهی: بهکرده است شنهادیپ

شبکه؛ توسعه  یهارساختیاز ز یکاهش مصرف انرژ ؛همراهتلفندفع  تیریمد ،کنندگانمصرف یاستفاده و دفع الگوها

 . یطیمح ستیز یابیارز روش مناسب

Hu و Kaabouch (2012 )انرژی که نسبت مصرف دادند نشان Wi-Fi 3 شبکه یک بهG ت و ممکنکمتر اس بسیار 

 هایستگاهد که داد نشان Fishbein (2002). باشد موثر با مصرف انرژی هوشمند هایتلفن به دستیابی کلید است

شارژ،  در عضالت ژیانر و خورشیدی هوا، انرژی روی همان تکنولوژی که دیگر باشند، منابع براساس باید همراهتلفن

 سبز کیفیت ریزیبرنامهHu (2015 ) و Wu. است شارژ گوشی برای کاربران صبر آداپتورها و باتری و که جایگزین

 تلفن طراحی در میس مواد مورد در هایکه نگران تکنیکی توسعه دادند، هایویژگی با همراه تلفن طراحی برای فازی

 .دهدقرار می تاثیر تحت در محیط را مدار طراحی، در انرژی مصرف تولید، و همراه

 همراهتلفن اشعه معرض در قرارگرفتن کاهش منظوربه یکنترل اقدامات .3.3

 ،(SAR)خاصی دارد  میزان جذب که همراه تلفن مدل یک انتخاب که ه استکرد پیشنهاد( 2013) بهتر بهداشت کانال

 ثابت تلفن گوشی یک از استفاده ؛اشاره دارد بدن هایبافت توسط شده جذب اشعه( RF) رادیویی فرکانس مقدار بهکه 

 تلفن نکردن حمل هندزفری؛ کیت یک از استفاده کوتاه؛ تماس در خود همراه تلفن داشتن نگه است؛ دسترس در اگر

Davis (2011 ) دهد. کاهشرا  رادیو معرض در گرفتن قرار تواندمی ؛است روشن که هنگامی بدن به نزدیک خود همراه

. استفاده از هدست نزدیک نکنیدبه سر خود  میطور مستق بهرا  همراهتلفن ،کرده استارائه را  یمنیا ریز یهشدارها زین

به  لیمای که و مردانکنند  حفظاز شکم را همراه  یهاتلفنفاصله  دیزنان باردار با ؛یصحبت در گوش برایبلندگو  ایو 

. ندهند کودکان را بههمراه با تلفن یباز. اجازه کنند حفظ خود بیدر ج خود را تلفن دیهرگز نبا شدن هستند پدر

خود  میسیاستفاده کنند؛ خاموش کردن روتر ب همراهتلفن هدست هنگام صحبت کردن با  کیاز  دیبا ترمسن کودکان



اتاق  کیسبز و خواب خوب شب در  جاتیبه حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض تابش؛ خوردن سبز یبرا در شب

  .(1باشد )جدول  دهید بیکه ممکن است توسط تابش  آس DNA یعیطب ریتعم شیمنظور افزا به کیتار

   یرانندگ هنگامهشدارها  .3.4

اجتناب از  یبرا یطایاحت خوب اقدامات یبرخ اتمطالع، همراهتلفن با تماس هنگام یااجتناب از تصادفات جاده یبرا

 یین اوردن سرعتپاتماس؛  سپسو  یدر طول هر تماس اضطرارتوقف خودرو ، کنند مانندبیان می برخورد خودرو

 یبه آرام ای ردوجود داهنوز  کیکه تراف یزمانانتخاب ؛ وجود دارد یکم کیترافکه برای تماس  یانتخاب زمان ، خودرو

کمک پاسخگویی  به کاهش مدت زمان ترمکالمه کوتاهکند که یم هی( توص2002) Chauhan. حرکت است در حال

معمولی برقرار ن تلف خطتر با استفاده از یکه مکالمات طوالن کرد یزیربرنامه طوریتوان یرا م هاتماس ،خواهد کرد

ئل قابل مسا نیا . اگرتوسط خودرو تابشبازتاب  تیتقو لیدر داخل خودرو به دل مکالمه حداقل رساندنبه شوند،

 . گرفتکمک  یاز آنتن سقفتوان می جلوگیری نیستند

   افتیاستفاده مجدد و باز .3.5

تشر شده من 2006در نوامبر  ییراهنما سند ،(MPPI) لیموباتلفن  یمشارکت طرح و Basel ونیتوجه به کنوانس با

 دگاهیو دفع از د تافیاز بازبهتر  است که معموال ینوساز ایو  ریتعم قیاز طر ای میاستفاده مجدد، به طور مستق"است، 

مصرف  ،دهد شیافزا را ستیز طیعمر محصول و استخراج سازگار با مح تواندی. استفاده مجدد ماست یطیمح ستیز

 جهیمحصوالت، در نت یتر برانییپا متیق یبه معنا دوانتیاستفاده مجدد از لوازم دست دوم م ،کمتر زباله کمتر و یانرژ

  ."نباشند ولمحص نهیصورت قادر به پرداخت هز نیا ریکه ممکن است در غ یشتریافراد ب یبرا یدسترس تیقابل شیافزا

 مقرون به صرفه باشد یطیمح ستیبه منافع ز دنیبه منظور رس دیهمراه با یهاو استفاده مجدد از تلفن افتیباز

(Geyer  وDoctori- Blass ،2010 .)Maragkos همراهتلفن یهایگوشزباله که  ند( نشان داد2013) شو همکاران 

. وجود داشته باشد افتیباز امکان بیهر گونه آس بردن نیاز ب یبرا دیو با دارد ستیز طیمح تیریطرح مد کی به ازین

OSWER (2010توص )آموزش  به ازین همراهتلفناز استفاده مجدد  گیچگون حیکنندگان با توضمصرفکند که می هی

 دی( تاک2010) OSWER. کنندمی ارائه های همراه استفاده شدهتلفندفع  یبرا ینیگزیجا افتیباز یهانامهو بردارند 



کمتر  و افتیمرمت و بازقابل که همراه  یهامجدد تلفن یطراح یبرا زهیانگ دیبا همراهتلفن کنندگاندیکرد که تول

 2COبه انتشار گاز  دیها تلفن همراه جدونیلیم دیتول یو مواد خام مورد استفاده برا یانرژ .کنند جادیای هستند سم

عنوان به .کرد افتیمختلف از هم جدا و باز یتوان به اجزایمرا همراهتلفن یهای. گوششودمنجر می یجهان شیگرما و

ها ی. اغلب باترشود افتیباز جواهرات ساختبرای تواند ی. طال و نقره مکلینقره و ن وم،یمثال، مس، طال، سرب، کادم

. شوندمی یبندانواع مختلف طبقه به افتیقبل از پردازش مجدد توسط متخصص باز جدا شده و همراهتلفناول از 

و  ابزار برقی مانند یفلزات بهبود و در محصوالت مریپل/ونی یهایباتر ومیتیو ل دیدریه متال کلین وم،یکادم ،کلین

و نقره  ومیپاالد ن،یپالت طال، از جمله ندیفرا نی. فلزات استخراج شده در طول اشودمجددا استفاده می دیجد یهایباتر

 یبرا داریپا تیریمد ستمیس برای یاساس اطالعات( 2015) شو همکاران Li. گیردمیقرار مورد استفاده مولد در 

 شودتلقی می ری. تلفن فراتر از تعمکردندارائه  (WEEE) یکیو الکترون یکیالکتر زاتیتجه گریو د همراهتلفن یهایگوش

 و یعمل روش ن،ی. بنابراگیرد و قطعات آنها ممکن است مورد استفاده مجدد قرار هنوز هم بسیار اهمیت داردو به 

  .ابدیتوسعه  باید های قدیمیتلفن افتیباز یبرا ستیز طیسازگار با مح

 ای، ودشخرد  قطعات از یو برخشود  دهیکرد که تلفن ممکن است برچ شنهادی( پ2012) لیانجمن موبا تخصصیگروه 

ه شود. ب افتیباز دیبا یبندبسته یحت و ی. شارژر، لوازم جانبشوددست نخورده پردازش  یمواد و انرژ یابیباز یبرا

 ،ستین یاقتصاد گرید یهاندهیو حضور رنگ و آال مخلوط مواد لیدلبه یکیاستفاده مجدد از قطعات پالست یکلطور

گرم کردن  ید زائد براشده از سوزاندن موا دیتول یمورد، انرژ این. در آیدبدست می سوزاندن قیطراز  یکه انرژیطوربه

 یصورت محل به وخرد شده  کی، پالستموارد آن از گرید یکی. شودمی استفاده افتیکارخانه باز یا یمحل یروستا کی

ممکن است با  یجانب لوازم و کیپالست ،یباتر ،ی. گوشگیردمی مورد استفاده قرار حصار و پالت یهادر ساخت پست

و  یکیترافخروط م لیاز قب یو اقالم افتیباز تواندیم کی. پالستشوند مواد از هم جدا بیو ترک ییایمیتوجه به مواد ش

  .قرار گیرد خوب مورد استفاده تیفیبا ک خام مواد فلزات به عنوان

Hu  وKaabouch (2012نشان داد )افزار در آینده مورد در نرم توانندمی همراهتلفن از بازیافت قابل اجزای که ند

 نیز معتقد است کهOECD (2007 ). داد کاهش توانمی را الکترونیکی هایزباله خطرناک اثرات و قرار گیرند استفاده



 زیست اثرات وانرژی  اولیه، مواد در جوییجدید، صرفه دستگاه یک تولید برای تقاضا همراهاز تلفن مجدد استفاده

 Palmieri. سودمند است زیست محیطبرای  که طوری بهاندازد می تاخیر به یا و کاهش را دفع یا و بازیافت محیطی

 حداقلبه منظور به همراه هایتلفن از گرانبها و نادر فلزات برای پایدار بهبود دادند که پیشنهاد( 2014) شهمکاران و

 .ضروری است زنجیره روند کل از محیطی زیست اثرات رساندن

 برای ود گرد مرمت است ممکن شودشرکت بازگردانده می یک به کنندهمصرف یک توسط که است همراهتلفن یک اگر

 اگرن هستند گرفت قرار مجدد استفاده مورد برای بیشتری شانس دارای همراه هایتلفن. رسدب فروش به مجدد استفاده

 ،گیرد این استقرار می سوال مورد که هنگامی مهم نکته. کردن در منزل به جایی بدهیم ذخیره جای به سریع آنها

 منفی تاثیرات کاهش هایراه از یکی. اندازندخود را دور می قدیمی هایتلفن که انداظههار داشته مردم از کمی تعداد

 ،Chang و Silveria) کنیم بازیافت خود زندگی چرخه پایان در را آنها که استاین  هوشمند هایتلفن محیطی زیست

2010.)  

Vodafone (2013 )ستفادها برای آنها به خود ناخواسته جانبی لوازم و گوشی بازگرداندن به تشویق را مشتریان 

 خود بازیافت هایبرنامه مورد در آگاهی افزایش در همچنین Vodafone. کندمی بازیافت و( امکان صورت در)  مجدد

 عالف روش کی Vodafone. کندید، تالش میجد یهایبا گوش تعویضاز فروشگاه و یآورجمعپوستر و  طریق از

 یداراسئله م نیاما ا ،است افتیباز یشده برا یجمع آور یهایتعداد گوش شیافزا آن ، که هدفدهدیمتقابل ارائه م

ت مد یطوالن یبرا خود یگوشحفظ  یبرا انیمشتر در زهیانگ Vodafone. است Vodafone یبرا یقابل توجه سود

 هاآن که با استفاده از انیمشتر یبرا ماهانه اشتراک وتر نییپا متیقبا  یهابرنامهعنوان مثال، با ارائه ، بهکندیجاد میا

  .دهندارتقاء  خود را یهاتلفن

Nokia (2012پ )یبرا تواندیکه م انددادهحذف مواد با ارزش را هدف قرار  ،افتیباز یهاکرد که برنامه شنهادی 

 یبرا رساختیتوسعه ز ،و قابل اعتماد منیا افتیباز ییبا شناسا افتیبازبرنامه  ای. نوکشونداستفاده  دیمحصوالت جد

 نیا نیهمچن. ه استساخترا به  تیظرف شیافزا یبرا گرانیبا د یها، و همکارنهیمعکوس، ارائه انواع گز کیلجست

، افراد کننداستفاده می همراهتلفن به تازگی ازکه  یافراد برای ههمراه استفاده شد یهاکه تلفن دهدمینشان  قیتحق



ی کاربرانهمانند  شدههمراه استفاده  یهاتلفن. کاربران هستند مهم کارگرانری، کارگران و غسال 18 ریز افرادکم درآمد، 

 که متوجه شدند( 2014) شو همکاران Yin ت،ی. در نهاکنند خوشحال هستنداستفاده می دیجد یهایاز گوش که

 ستیز یعموم یهایآگاه جیترو یبرا یطیمح ستیز یهااز آموزش تیحما یو دولت برا همراهتلفن کنندگاندیتول

 ایو  یاعتبار یهاسپرده قیاز طر ،افتیباز یاهنهیهز ندهیآدر  ممکن است و ؛مشتاق هستند افتیباز یبرا یطیمح

  .شودپرداخت  نندگانکمصرف به محصول دیخر

  ینوساز .3.5.1

و به شده  یبندبسته دیجد یهابا دستورالعمل ،شده ریتعم ی، از نظر جسمپاک شدههمراه  یهاتلفن یهاداده

 مجوز ینوساز هایاز شرکت ی(، برخ2012) لیانجمن موبا تخصصی ه. با توجه به گروشودمی ارسالآن  کنندهنیتام

 کیشر کیخاب انت ،لیموباشبکه  اپراتور ی. برادارندرا  مراحل کار یمناسب تمام تیریمد برای ستیز طیاز مح یرسم

 هایی باشرکت ی. برای را به کار بسته استتیبا شفاف و خوب یهاوهیش کیکه شر دهدرا می نانیاطماین  افت،یباز

 نیتضم شده یآورجمع هایتلفن بر مناسب اعمالر مورد د اغلب ستیز طیمح تیریمد ستمیس مسئول، انیهمکار

چقدر  تفاده مجدداس احتمالتا مشخص شود  گیرندقرار  یمورد بررس دیباابتدا شده  یآورجمع های. تلفندهدارائه می

  .گیرندمورد ازمایش قرار می ریبدون تعم ایاستفاده مجدد  نییتع یبرا هایگوش نیاپس از آن . است

 نیگزیجا وبیمع قطعاتکننده است. دیتول ریمراکز تعم اعمال انجام شده دربه  هیتست شب هایو روش زاتیتجه

خاص  اعمال .شودنوکاری می یو ظاهر گوش تعویض خواهند شد ای شده قرار داده  یمورد بررس هاید شد. باترنخواه

مام اطالعات ت. دارد مدارها ی بامناسب یداخل تیامن شده ینیگزیجا یحاصل شود که باتر نانیاطم تااست  ازیمورد ن

 فشردهصورت بهمراحل  نی. ارا داشته باشد یالزامات قانون دیبا شده و تلفن مرمت شده پاک منیا به صورت یمشتر

 رفتهیپذ یالمللنیبمت ها با استفاده از سالنهیکاهش هز با و یاقتصاد به صورتکار  ،موارد یو در برخ گیردانجام می

شارژر  ،یباتر کیفروش مجدد همراه با  یبرا همرمت شد تلفن ت،ی. در نهاگیردمی انجام ستیز طیشده و کنترل مح

  .شودمی یبندو دستورالعمل بسته



 OSWER. شونددفع می ستیز طیسازگار با مح یاوهیش به ینوساز ندیدر طول فرا یمانده ناشیگونه مواد باق هر

تلفن  کی متی. قکندیم دیها دالر درآمد تولونیلیم شده افتیمرمت و باز هایگوشیکه فروش تشخیص داد ( 2010)

 ارائه نیضمتگونه هربنابراین . متفاوت خواهد بودبسته به نوع مدل، سن و ظاهر آن  ،یطور قابل توجهبه شده مرمت

 متحده االتیا طرح در محدوده کی یبرا داده شدهنشان  متیاست. ق یگرید یدیعامل کل کننده،مرمتشده توسط 

 کنند تامی بیترکرا  طعاتق آسان یجداسازمواد و  ییشناسا مانند یاقدامات لیکنندگان موبادی. تولاست 40-30 $ از

 ارتقاء هایگوش که یزمان بنابراین، هستند ساده یهایاز مردم به دنبال گوش یاری. بسصورت گیردتر آسان افتیباز

کننده مصرف کیتواند یم نی. کاربر همچنباشدخود  یمیقد فنتل یبرا یافتن فردیکاربر ممکن است قادر به  ،یابندمی

 تلفن کی یهانهیهز وکند می هنوز هم کار یمیتلفن قد ،دو بار فکر کندخود  همراهتلفن قبل از ارتقاءو باشد هوشمند 

  .انداز کردپستوان یرا م دیجد

Nokia و توسعه  جادیا یکه براکند با شرکتی همکاری می یکیالکترون زاتیو تجه افتیباز در زمینه طور فعالبه

 نی. اکندمی یآورجمعرا  یکیالکترون یهاشبکه زباله نیو ا استساخته شده  کشور هرموجود در  یمل یهاشبکه

قانون  نیتدو در اینوک ن،یا. عالوه براست یمواد مصرف افتیباز قوانیندر جهت وضع گام بزرگ  کیدهنده نشان مسئله

در سال  لندیو تا کیمکز ا،یکن ن،یاز جمله هند، چ جهان، سراسرهای در کشور یکیالکترون یهاشرکت مربوط به زباله

 ایاسترال دا ودر اروپا، کانا زاتیکنندگان تجهدیتول گریبا د یجمع افتیباز یهادر طرح ای. نوکهمکاری دارد 2011

سازندگان و مقامات  ،اپراتورها ،با خرده فروشان یمحل افتیبازدر مورد  یآگاهباال بردن در  اینوکهمچنین . همکاری دارد

 یهاستگاهداز تا  ،است دیجد یبازارها درگسترش  در حالهمچنان  اینوک افتیباز برنامهاست.  ریدرگسراسر جهان 

 .اطمینان حاصل کند افتیبازدادن به  انیپا یبرا همراهتلفن

 باز پس گرفتن .3.5.2

مشغول مشارکت  ارتباطات تلفن همراه صنعت، 1990که از سال  دارد( اشاره 2012) لیانجمن موبا تخصصیگروه 

 یباتر ،ی. صنعت از گوشاست یالملل نیو ب یمل با قوانینتلفن همراه از جمله استفاده  از دار،یپا یهاارائه طرح ومتقابل 

 مقابله بادر  یی راندهایفرآ ،همراهکنندگان تلفندیتول ن،یا. عالوه برکندحمایت می کشور 40از  شیدر ب یو لوازم جانب



 به عنوان اقدامات داوطلبانه تعویض. در اغلب موارد، طرح دارند بازگشت و یخرده فروشمراکز  قیاز طر تلفن ریتعم

 تعویض در هر کشوری بسته به فرهنگ آن برای حفظ. طرح گرددمی یمال یساختارهاحفظ که موجب ، شودانجام می

 باشد.یم $ 01/10متحده  االتیتلفن مورد استفاده در محدوده ا متیق محدوده. گرددمی یگذارهیسرما ستیز طیمح

 ،یشهر مجموعهدر  کهیحالدر ،شونداعمال و نهایی می زاتیکنندگان تجهدیتوسط تول افتیو باز یآورجمع هایبرنامه

 یرها. تجربه اپراتوهستند یآورجمع یاصل یهاتیسا، زاتیتجهفروش ی هاو مغازهزباله  تیریمد خاص یهاتیسا

 نیست. اا انیارائه شده به مشتر زهیانگ ،طرح موفق کی جادیا در مراحل نیتراز مهم یکیدهد که یشبکه نشان م

کنندگان از مصرف دمطمئن شوتا کند یکار م ای. نوکمتفاوت است یفرهنگ یتهایو اولو انیبه مشتر بستهتفاوت 

 افتیدر باز تیموفقکند. می یبانیپشت همراهتلفن امنو  موثر یهاروش آگاه هستند و از تمام افتیبازبرای باز  یهاکانال

 از افتیباز امیپی فراد دریافت کنندها تحت پوشش، تعداد یکشورها : تعدادکرد یریگاندازهروش سه  بهتوان یرا م

 .شده افتیباز یلوازم جانب و همراه یهادستگاهو وزن  اختصاص داده شده هایشرکت

 دسترسی .3.5.3

 ماندهیباق موادداشته باشد، و استفاده مجدد را ن افتیبازآن قابلیت  یاگر اجزا ای نباشدمرمت  قابل همراهتلفن کی اگر 

مانده یکه مواد باق داده است( گزارش 2012) لیموبا انجمن تخصصیگروه د. نشویفرستاده م طیبه مح دفع یبرا

ست با او ممکن  وارد نکند ستیز طیبه مح یکه مواد سمیطوربه باشدقابل حل در درجه حرارت باال ریتواند غیم

همراه )کمتر  یهاتلفن مواد از یتنها بخش کوچک گیری،باز پسشود. در  یم یکل سازوساخت کیعنوان به راحت الیخ

 یهابا زبالها خود ر لیموبا یهایگوش شوند که قیتشو دیکنندگان با. مصرفمحیط وارد شود به دفع یبرا دیبا (٪10از 

 OECD. نندکشرکت  افتیباز ایو  ینوساز باز پس گیری برایطرح  کیدر  دی. در عوض، آنها بادور نیاندازند یخانگ

 ارزشبا مواد از دست دادن یمعنبه طور موثر به همراهتلفن یهادستگاه دسترسیاظهار داشت که  نی( همچن2007)

  .به کار رود همراهتلفندستگاه  یطیمح ستیاثرات ز یاز برخ یریجلوگ یبراو  شده افتیتواند بازی، که ماست

Murphy(2008پ )یهاتلفن افتیباز شامل دیکاربران با یمیهمراه قد یهاکه دفع مناسب تلفن ه استکرد شنهادی 

هنگام  را به یمیقد یهاو تلفنگیری دارند باز پسبرنامه  هااز شرکت ی. برخاز آن باشداستفاده مجدد  ایهمراه و 



 دیتوانیشما م شتریچند سال ب یبرا یمیقد یهااستفاده از تلفن با نیو همچن گیردمی پساز آنها  دیجدمدل  یداریخر

دفع و  همراهتلفن یهای( دفع امن باتر2015) شهمکاران و Goncalves. دینگه داردر امان آن را از چرخه زباله 

 کنندهدیکه هر تول اندبیان کردهKayasth (2012 )و  Bharodiya. دادند قرار یمورد بررسرا  یسم یآل یهارنگ

که یطوربهگیرد قرار میمورد استفاده  دیجد همراهتلفن دیتول یبرا این درصد ،کند افتیبازرا  فلزات از ٪70حداقل باید 

 برای ر رااز شه یفاصله دورتر درمکان  کی دیشوند. دولت بامیدور انداخته  ستیز طیمح در مواد درصد از 30تنها 

  .تعیین کند همراهتلفن و خطرناک از غیرقابل بازیافتقطعات  دفع

 یریگجهینت .4

به استفاده از  یشترم ازین ،رانهیشگیو توسعه پ تیدر هدا داریپا ی، استراتژشود کهچنین نتیجه می مباحث فوق از 

 برای انیترمش انیدر م یآگاه کهیاست. در حال ستیزطیبا حداقل خطرات به سالمت و مح همراهتلفن  یهایگوش

و محیط زیست قدامات امن ا دیبا کنندگاندیتول، یابدمی توسعه به حداقل رساندن خطرات یبرا همراهتلفناستفاده از 

 بهبود برای داریپا هایحلراه یدها با. شرکتدبه کار گیرن یمشتر حفظو  یمشتر دیرفتار خر در نفوذ دوستانه برای

مطالعه نشان  نیا بیابند. همراهتلفناز  استفاده از یخدمات و توسعه اعتماد کاربران در رابطه با خطرات ناش تیفیک

 مصرف ساخت، ،یطراح یقانون برا یهاو مقررات موثر و جنبه نیقوان در دیبا همراهتلفن دولت و صنعت دهد کهیم

  .اهش دهدکرا  مضر اثراتکه یطوربه انجام دهند یرسانروزبههمراه  یهاو استفاده مجدد از تلفن افتیباز ،یانرژ

کارهای و  ،ستادر حال تکامل  هنوز هم همراهتلفن خطراتمطالعه وجود دارد، اوال دانش  نیا در تیمحدود چند

به  یبرا یصلابا هدف  و هیثانو یهابا داده قاتیتحق نی. در مرحله دوم، اهستندموضوع کامال محدود  نیدر ا گذشته

 یبرا تواندیمر ما نیحال، ا نیا. باشوندانجام می حل مربوطهو راه مشکالت روشن از یمفهوم ریتصو کیدست آوردن 

برای اتخاذ  کنندهفکننده و مصردیتول یو استراتژ دگاهی، درفتاردر  هیاول یهااستفاده از دادهبا ندهیآ قاتیانجام تحق

 .کننده باشدهای خوب کمکحلها و راهتصمیم



 

 

 



 

 
 


