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های همراه هوشمند سامسونگ با نوکیا در میزان جذب ویژه میدان بررسی تفاوت تلفن

 الکتریکی توسط سر
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 دهیچک

است و استفاده بیش از حد از این نوع های همراه هوشمند روز به روز در جهان در حال افزایش استفاده از تلفن :مقدمه

های الکترو مغناطیسی منتشره و میزان جذب ویژه بر سالمت انسان های زیادی در زمینه اثرات میدانها باعث نگرانیتلفن

 .شده است

 های همراه هوشمند سامسونگ و نوکیا توسطدر این مطالعه توصیفی تحلیلی میدان الکتریکی ناشی از تلفن: کاروش ر

گیری شد و میزان جذب ویژه سر در اندازه HI-3603-VDT/VLFگیری امواج الکترو مغناطیسی مدل دستگاه پرتابل اندازه

های همراه هوشمند سامسونگ مورد محاسبه قرار گرفت. میزان جذب ویژه تلفن ICNIRPاین دو تلفن همراه بوسیله معادله 

 قایسه و تجزیه و تحلیل گردید.م T-Testو نوکیا با استفاده از آزمون آماری 

و دامنه میدان  m/v93/0±91/1 و m/v43/0±9/4 میانگین میدان الکتریکی تلفن همراه سامسونگ و نوکیا به ترتیب :نتایج

 باشد. میانگین میزان جذب ویژه در سامسونگ و نوکیا به ترتیبمی v/m93/1±73/4 و v/m14/1±97/4 الکتریکی به ترتیب

W/Kg0009/0±0011/0 در فرکانس  0014/0±0049/0 وMHz 300  وW/Kg 004/0±001/0  و W/Kg 001/0±0071/0 

نسبت میانگین میدان الکتریکی تلفن همراه سامسونگ به حد رهنمود در  فرکانس باشد. می MHz 4900در فرکانس 

MHz300  وMHz4900  باشد. می %91/1و  %71/9و همچنین در تلفن همراه نوکیا به ترتیب  %91/9و  %97/1به ترتیب

به  300 نوکیا به حد رهنمود در فرکانسهای همراه هوشمند سامسونگ و نسبت میانگین میزان جذب ویژه سر در تلفن

 باشد.می %99/0و  %19/0نیز به ترتیب  MHz 4900و در فرکانس  %19/0و  %49/0ترتیب 

دار بیشتر از به طور معنی 4900و  300های های همراه هوشمند نوکیا در فرکانسمیزان جذب ویژه تلفن :گیریتیجهن

های همراه هوشمند توان گفت در یک دوره زمانی ثابت خطرات سالمتی تلفنمی ،. از این رو(>09/0P) باشدسامسونگ می

 .باشدنوکیا بیشتر از سامسونگ می

 های همراه هوشمند، سامسونگ، نوکیا، میزان جذب ویژهتلفن :هاکلیدواژه
 6/8/49پذیرش مقاله:     53/7/49اصالح نهایی:      52/6/49دریافت مقاله: 

 

 مقدمه: 

امروزه قرارگیری در معرض میدان الکترومغناطیسی 

های مخابراتی، تلویزیون، لب تاب، منتشره از تلفن همراه، آنتن

 ههای برق و غیرهای فشار قوی برق، کابلت، پستلتب

 4399. استفاده از تلفن همراه از سال (4،1) ناپذیر استاجتناب

شد و امروز بسیاری از مردم جهان از این وسیله استفاده آغاز 

میلیون از  97/413، 1044در سال  ،. به عنوان مثال(9) کنندمی

و  %34میلیونی کشور ژاپن، در ایاالت متحد آمریکا  410جمعیت 
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. همچنین (1-7) انداز تلفن همراه استفاده  کرده %31در بریتانیا 

 1003در سال  %67به  4333سال  در %41مالکیت تلفن همراه از 

 ،های واگذار شدهرسید. کشور ایران با توجه به تعداد سیم کارت

. اگرچه از دهه (6) باشدتلفن همراه می %490دارای ضریب نفوذ 

رهنمودها و رهنمودهای متعدد جهانی و ملی در زمینه  4390

ها اما نگرانی ،مواجهه با میدان الکترومغناطیسی تدوین شده است

تر از در زمینه اثرات ناشناخته این میدان حتی در حدود پایین

. این استفاده بیش از حد (9) حال افزایش است رهنمود، هنوز در

های زیادی در زمینه به خصوص در دو دهه اخیر باعث نگرانی

 ((Electromagnetic Fieldsهای مغناطیسی اثرات میدان

 بر سالمت انسان شده استهای همراه هوشمند منتشره از تلفن

بندی . پرتوها به دو دسته یونساز و غیریونساز تقسیم(44-3)

 . (41)( 4شوند )شکل می

دهد که مواجه با پرتوهای بسیاری از گزارشات نشان می

تواند باعث اثراتی غیریونساز مانند میدان الکترومغناطیسی می

لودگی و مانند سردرد، کاهش تمرکز و حافظه، خستگی، خواب آ

های ، مداخله در عملکرد باتری(49،41) عصبانیت در انسان شود

، (9) در افراد داری بیماری قلبی (cm49 قلبی )در فاصله کمتر از

 . (49) اثرات نامطلوب بر سیستم تولید مثل مانند ناباروری مردان

میدان الکترومغناطیسی همچنین در سایر موجودات نیز 

 کرم خاکی ،به عنوان مثال .داشته باشندتوانند اثرات مخرب می

Eisenia fetida  اگر در معرض میدان الکترومغناطیسی موبایل

(MHz 300 ،قرار گیرد )DNA های آن دچار آسیب سلول

و یا اختالالت تولید مثل در پرندگان و موش  (47)خواهد شد 

 . (46)باشد می

ه از میدان الکترومغناطیسی منتشر ،سازمان بهداشت جهانی

 )احتماالً B 2زایی در کالس تلفن همراه را از جنبه سرطان

های فرکانس شبکه .(49) بندی کرده استطبقه )زاسرطان

  .(4باشد )شکل می MHz 4900و  MHz 300ارتباطی در ایران 

 

 
 

رتوهای یونساز و غیریونساز مانند پفرکانس  -1شکل 

 موبایل، تلویزیون، خطوط برق و غیره

به عنوان رهنمودها  m/v 9/99و  m/v 19/14 ،رو از این

 . (43،10) مواجهه عموم در نظر گرفته شده است

 100های بیشتر ازمطالعات نشان داده است که در فرکانس

MHz های موبایل، ارزیابی مواجهه انسان توسط مانند فرکانس

 .(14،11) )میزان جذب ویژه( بسیار مهم است SARمحاسبه 

ها بعد از مواجه یک در موش Seminiferous Tubulesقطر 

 W/kg 414/0ماه با میدان الکترومغناطیسی در میزان جذب 

المللی محافظت پرتوهای غیریونساز . کمیته بین(19) کاهش یافت

(International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection برای جذب ویژه میدان الکترومغناطیسی توسط سر )

گرم بافت و انسیتوالکترونیک و  40در  W/Kg 1حد 

 Institute of Electrical and Electronics)الکتریک

Engineers) و سازمان بهداشت جهانی W/Kg7/4  گرم  40در

 .(10،11) اندبافت را توصیه کرده

ثیر میدان أبسیاری از مطالعات به سمت ت ،های اخیردر سال

 (17)بالینی  یها، بیماری(19) الکترومغناطیسی بر روی سالمتی

رفته است.  اما توجه کمتری به میزان جذب  (16)و اثرات رفتاری 

های همراه هوشمند شده است. ویژه میدان الکترومغناطیسی تلفن

میزان جذب در این مطالعه تالش شده است تفاوت  ،از این رو

های همراه هوشمند سامسونگ ویژه میدان الکتریکی سر در تلفن

  و نوکیا مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرد.

 

 روش کار:

مارک تلفن همراه هوشمند از برندهای مشهور و پرر   1در ابتدا 

های سامسونگ و نوکیا انتخراب شرد. از هرر    نامه مصرف جهان ب

میردان الکتریکری توسرط دسرتگاه     گیرری  مدل جهت اندازه 9مارک 

9709EMFs survey meter model HI  (. 1 )شکل انتخاب شد 

 گذارینام Eتا  Aمدل از هر مارک اساس حروف الفبا از  9هر 

توانرد  گیری، میدان الکتریکی زمینه کره مری  شد. قبل از شروع اندازه

 ناشی از سایر تجهیزات الکتریکی مانند آنتن مخابراتی، پست بررق، 

که  گیری قرار گرفت. از آنجاییباشد، مورد اندازه هتلویزیون و غیر

در اکثر مواقع هنگام صحبت کردن افرراد تلفرن را بره گروش خرود      
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 cmگیری میدان الکتریکی از فاصلهاز این رو اندازه ،کنندمتصل می

 انجام شد.  9/0

 

 
 

گیری میدان الکترومغناطیسی مدل . دستگاه پرتابل اندازه2شکل 

-VDT/VLF3063-HI 
 

گیرری در شررایط   گیری انجام شرد. انردازه  اندازه 7از هر مدل 

خرور  بدون ویبره و بدون اتصال به اینترنت و تنها در حالرت زنرگ  

 های تلفن همراه انجام شد.  برای همه مدل

برای محاسبه میزان جذب ویژه میدان الکتریکی از  1/1

 (.19،13) استفاده شد ICNIRPکه توسط  4معادله 

SAR:  4معادله  = σ
𝐸2

𝜌
                   

؛ میزان جذب ویژه میدان الکتریکی SARدر این معادله 

(W/kg  ،)σ 1(پذیری بافت سر هدایت؛-m1-(Ω  که درMHz 300 

 m1-Ω-1و    m1-Ω   0/7665-1به ترتیب برابر   MHz 4900و 

 MHzهم در ( که Kgm-3دانسیته جرمی سر ) ρو   1/1531

  . (19) باشدمی Kgm  4090-3برابر  MHz 4900و  300

-tهرای  که یکی از شروط الزم جهت انجرام آزمرون   از آنجایی

test در ابتردا نرمرال برودن     ،باشد. از ایرن رو ها میداده ،نرمال بود

مرورد سرنجش   Kolmogorov-Smirnov ها توسط آزمون داده

-tها از آزمون قرار گرفت. بعد از مشخص شدن توزیع نرمال داده

test     برای آزمون آماری استفاده شد. برای مقایسره میرزان جرذب

 Independentویژه میدان الکتریکی سامسونگ با نوکیا از آزمون

Sample t-testهم در فرکرانس   های مختلف بارای مقایسه مدل، ب

و برای مقایسه میدان  One Way Anovaاز آزمون  4900و  300

 One Sampleالکتریکی و میزان جذب ویژه با رهنمودها از آزمون

t-test  .09/0استفاده شدP-value<     داری بره عنروان سرطع معنری

 (.  α=%9) انتخاب شد

 

 :نتایج

-P مقدار ،Kolmogorov-Smirnovبا توجه به آزمون 

value  میدان الکتریکی تلفن همراه سامسونگ و نوکیا به ترتیب

های بدست توان گفت دادهمی ،بدست آمد. از این رو 47/0و  99/0

( میدان M±SDباشند. میانگین )آمده دارای توزیع نرمال می

 v/m 43/0±9/4لفن همراه سامسونگ و نوکیا به ترتیب  تالکتریکی 

باشد. دامنه میدان الکتریکی در دو می v/m 93/0±91/1و 

-v/m 93/1و  v/m 14/1-97/4سامسونگ و نوکیا به ترتیب 

 (.4شماره  باشد )جدولمی 73/4

 

مدل از  5میدان الکتریکی زمینه و در  -1جدول شماره 

 (v/m)های همراه هوشمند سامسونگ و نوکیا تلفن
 سامسونگ نوکیا مدل

A 

4/93 4/97 

4/93 4/74 

4/93 1/14 

4/33 1/04 

4/33 4/67 

4/33 4/94 

B 

1/13 4/94 

1/93 4/64 

1/93 4/74 

1/93 4/94 

1/93 4/64 

1/13 4/74 

C 

1/73 1/04 

1/73 4/67 

1/93 4/94 

1/63 4/64 

1/63 4/64 

1/63 4/74 

D 

1/13 4/94 

1/73 1/04 

1/73 1/04 

1/73 1/04 

1/73 1/04 

1/73 1/04 

E 

4/73 4/34 

4/63 4/34 

4/63 4/64 

4/93 4/94 

4/33 4/64 

4/93 4/64 

 06/1 32/2 میانگین
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 13/6 33/6 انحراف معیار

 W/Kgمدل از تلفن های همراه هوشمند سامسونگ و نوکیا ) 5ویژه میدان الکتریکی توسط سر در  میزان جذب -2جدول شماره 

 مدل

SAR 

MHz 1066 MHz 366 

 سامسونگ نوکیا سامسونگ نوکیا

A 

001/0  0016/0  0/0016 0/0049 

001/0  0013/0  0/0016 0/0043 

001/0  0/0099 0/0016 0/0097 

0011/0  0/0019 0/0013 0/0090 

0011/0  0/0099 0/0013 0/0019 

0011/0  0/0096 0/0013 0/0011 

 6/6625 6/6620 6/6630 6602/6 میانگین

B 

0/0073 0/0096 0/0017 0/0011 

0/0071 0/0099 0/0011 0/0011 

0/0071 0/0013 0/0011 0/0043 

0/0071 0/0043 0/0011 0/0049 

0/0071 0/0099 0/0011 0/0011 

0/0093 0/0013 0/0093 0/0043 

 6/6626 6/6602 6/6636 6/6600 میانگین

C 

0/0094 0/0019 0/0091 0/0090 

0/0094 0/0099 0/0091 0/0019 

0/0031 0/0096 0/0071 0/0011 

0/0096 0/0099 0/0099 0/0011 

0/0096 0/0099 0/0099 0/0011 

0/0096 0/0013 0/0099 0/0043 

 6/6623 6/6650 6/6635 6/6600 میانگین

D 

0/0073 0/0096 0/0017 0/0011 

0/0094 0/0019 0/0091 0/0090 

0/0094 0/0019 0/0091 0/0090 

0/0094 0/0019 0/0091 0/0090 

0/0094 0/0019 0/0091 0/0090 

0/0094 0/0019 0/0091 0/0090 

 6/6623 6/6653 6/6600 6/6603 میانگین

E 

0/0091 0/0014 0/0014 0/0016 

0/0097 0/0014 0/0011 0/0016 

0/0097 0/0099 0/0011 0/0011 

0/0010 0/0096 0/0016 0/0011 

0/0011 0/0099 0/0013 0/0011 

0/0010 0/0099 0/0016 0/0011 

 6/6620 6/6625 6/6630 6/6630 میانگین

 6/6620 6/6601 6/6606 6/6602 میانگین )کل(

 6/6665 6/6613 6/661 6/662 معیارانحراف 

 

گیری همچنین میانگین میدان الکتریکی زمینه در هنگام اندازه

 v/m 93/0و  v/m 43/0برای مدل سامسونگ و نوکیا به ترتیب 

خطای ناشی از میدان الکتریکی زمینه وجود  ،باشد. از این رومی

 .نخواهد داشت
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میانگین میزان جذب ویژه در سامسونگ و نوکیا بره ترتیرب   

در فرکرررررررانس  W/Kg0049/0±0014/0 و 0009/0±0011/0

MHz 300    وW/Kg 004/0±001/0  وW/Kg 

 باشررد )جرردول مرری MHz 4900در فرکررانس  001/0±0071/0

میانگین میزان جذب ویژه در سامسونگ در فرکرانس   .(1شماره 

MHz 300  برررای مرردلAمرردل 0019/0 ؛ ،B مرردل 001/0؛ ،C ؛

و بررای   0011/0؛ Eو مردل   W/Kg 0013/0 ؛D، مردل  0019/0

، 0096/0؛ C، مردل  0011/0؛ B، مردل  0019/0؛ Aنوکیا در مردل  

 باشرد )جردول  مری  W/Kg0019/0 ؛ Eو مردل   0099/0؛ Dمدل 

 (. 1شماره 

 

 
 

های همراه مقایسه میانگین میدان الکتریکی تلفن -3شکل 

 MHz  366سامسونگ و نوکیا با رهنمودها در فرکانسهوشمند 

 MHz1066 و 

 

 
 

های همراه مقایسه میانگین میزان جذب ویژه تلفن -0شکل 

 MHz  366هوشمند سامسونگ و نوکیا با حد رهنمود در فرکانس
 

 MHzمیانگین میزان جذب ویژه در سامسونگ در فرکانس 

؛ D، 0099/0؛C، 009/0؛ B، 0099/0؛ Aبررررررای مررررردل   4900

، 0011/0 ؛Aبرای نوکیا در مدل  و W/Kg 0097/0؛ Eو 0011/0

B 0071/0؛ ،C 0097/0؛ ،D و 0063/0؛E؛W/Kg  0099/0 

 (.1شماره  باشد )جدولمی

 

 

 

 
 

های همراه مقایسه میانگین میزان جذب ویژه در تلفن -5شکل 

 MHz  1066هوشمند سامسونگ و نوکیا با حد رهنمود در فرکانس

 

 Independent Sample T Testآزمون آماری  -3جدول شماره 

در های همراه هوشمند سامسونگ و نوکیا تلفنمیزان جذب ویژه  

 MHz 1066و  MHz 366دو فرکانس 

 اختالف میانگین P-value فر کانس

MHz366   004/0> 0047/0- 

MHz1066 004/0> 0019/0- 

 

جذب  برای one way ANOVAآنالیز آماری   -0جدول شماره 

 MHz  366های مختلف سامسونگ و نوکیا در ویژه مدل

 P-value نوکیا P-value سامسونگ مدل

A 

B 0/019 B 0/041 

C 0/136 C <0/004 

D 0/44 D 0/004 

E 0/799 E 0/909 

B 

A 0/019 A 0/041 

C 0/47 C 0/044 

D 0/004 D 0/191 

E 0/036 E 0/004 

C 

A 0/136 A <0/004 

B 0/47 B 0/044 

D 0/016 D 0/441 

E 0/699 E <0/004 

D 

A 0/44 A 0/004 

B 0/004 B 0/191 

C 0/016 C 0/441 

E 0/013 E <0/004 
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E 

A 0/799 A 0/909 

B 0/036 B 0/004 

C 0/699 C <0/004 

D 0/013 D <0/004 

 

 گیری:بحث و نتیجه

نسبت میانگین میدان الکتریکی تلفن همراه سامسونگ به حد 

 %1/97به ترتیب  MHz 4900و  MHz 300رهنمود در فرکانس 

و  %9/71و همچنین در تلفن همراه نوکیا به ترتیب  %9/91و 

 (. 9باشد )شکل می 1/94%

که میدان الکتریکی وابسته به شدت جریان برق  از آنجایی

همراه هوشمند دارای شدت جریان  هایباشد و چون تلفنمی

از  ،تری نسبت به بسیاری از وسایل برقی دیگر هستندبرق پایین

  (.90،94) باشدتر میها پاییناین رو میدان الکتریکی در آن

های میدان  الکتریکی تلفن ،و همکاران Ghaffariدر مطالعه 

بود که نسبت  m/v 69/4متری برابر سانتی 9هوشمند در فاصله 

باشد. این  تفاوت میدان الکتریکی ناشی از به مطالعه ما کمتر می

تر بودن فاصله، تفاوت مارک تلفن، اتصال به اینترنت، عمر تلفن، 

  (.91،99) حالت تلفن )زنگ خور، ویبره و یا سایلنت( باشد

های همراه نسبت میانگین میزان جذب ویژه سر در تلفن

به  300و نوکیا به حد رهنمود در فرکانس  هوشمند سامسونگ

نیز به ترتیب  MHz 4900در فرکانس و  %19/0و  %49/0ترتیب 

 MHz 4900که در فرکانس  باشد. از آنجاییمی %99/0و  19/0%

باشد بیشتر می MHz 300پذیری نسبت به فرکانس هدایت

میزان جذب ویژه  MHz 4900از این رو در فرکانس  ،(1)معادله 

در   Naifباشد. میزان جذب ویژه سر در مطالعه تر میبیش

باشد. این میزان جذب می W/kg96/4برابر  mm04/0فاصله 

 . (91) باشدبسیار بیشتر از مطالعه می Naifویژه در مطالعه 

ذب ویژه جمیزان  ،و همکاران Burdaloدر مطالعه 

به ترتیب برابر  MHz 4900 و 300بزرگساالن در فرکانس 

باشد که به نتایج مطالعه ما نزدیک می W/Kg 009/0و   01/0

 . (99) باشدمی

 447در  SARبا توجه به گفته شرکت سازنده نوکیا میانگین 

باشد که می W/Kg 16/0±69/0مدل از تلفن همراه نوکیا برابر 

ار دنسبت به مطالعه ما بسیار بیشتر و دارای تفاوت معنی

به گفته شرکت سازنده با توجه  . همچنین(97) باشدمی

مدل از تلفن همراه سامسونگ  37در  SARمیانگین  ،سامسونگ

باشد که نسبت به مطالعه ما بسیار می W/Kg 19/0±79/0برابر 

 . (96) باشدر میدابیشتر و دارای تفاوت معنی

های همراه هوشمند سامسونگ با میزان جذب ویژه تلفن

دار دارای تفاوت معنی 4900و  MHz 300های نوکیا در فرکانس

دار ناشی از تفاوت در . این تفاوت معنی(>09/0P) باشندمی

 (.  9 شماره باشد ) جدولطراحی دو دستگاه می

های نشان داد در تلفن One Way Anovaآنالیز آماری 

دارای  Bبا مدل  Aهوشمند سامسونگ مدل  ،همراه هوشمند

دار، مدل دارای تفاوت معنی Eو  A ،Dبا  Bدار، مدل تفاوت معنی

C  باD دار، مدل دارای تفاوت معنیD  باB ،C  وE  دارای تفاوت

 دار هستنددارای تفاوت معنی Eو B با  Eدار و مدل معنی

(09/0P<.) هوشمند نوکیا مدل  ،های همراه هوشمنددر تلفنA  با

 Dو  A ،Cبا  Bدار، مدل دارای تفاوت معنی Dو B ، Cمدل 

دارای تفاوت  Eو  A ،Bبا  Cدار، مدل دارای تفاوت معنی

، Bبا  Eدار و مدل دارای تفاوت معنی Eو  Aبا  Dدار، مدل معنی

C  وE دار هستند. دارای تفاوت معنی 

های مختلف ها در مدلاین تفاوت ،همان گونه که گفته شد

 های همراهناشی از تفاوت در تجهیزات الکتریکی و طراحی تلفن

 (. 1شماره باشد )جدول هوشمند می

نیز میزان جذب ویژه  MHz 4900که در فرکانس  از آنجایی

از این رو  ،شوندها در اعداد ثابتی ضرب میبرای همه مدل

 ،باشد. به طور کلیمی MHz 300تفاوت آنها نیز مانند فرکانس 

های تلفن همراه مدل 9نشان داد که بین  Anovaآزمون 

از  .وجود دارد  P=014/0و در مدل نوکیا  P= 047/0، سامسونگ

دار در میزان جذب ویژه بین توان گفت تفاوت معنیمی ،این رو

های همراه هوشمند سامسونگ با نوکیا وجود دارد های تلفنمدل

(09/0P<.) 

میانگین میدان الکتریکی و به دنبال آن میزان جذب ویژه 

هوشمند سامسونگ و های همراه میدان الکتریکی سر در تلفن

میزان  (.>09/0P) باشدتر از رهنمودها مینوکیا بسیار پایین

 MHz 4900بیشتر از  MHz 300جذب ویژه در فرکانس 

های همراه هوشمند نوکیا با همدیگر و های تلفنباشد. مدلمی

های همراه هوشمند سامسونگ داری های تلفنهمچنین مدل

که میزان  ژه هستند. از آنجاییدار در میزان جذب ویتفاوت معنی

جذب ویژه میدان الکتریکی سر در تلفن همراه نوکیا بیشتر از 



 حمیدرضا غفاری و همکاران                                                های همراه سامسونگ با نوکیا در میزان جذب میدان الکتریکی توسط سر بررسی تفاوتهای تلفن

 96   4931سال دوم، شماره سوم، پاییز ، طب پیشگیریمجله 

 .های همراه هوشمند نوکیا با دقت بیشتری انجام گیرداز تلفنگردد استفاده رو توصیه می ناز ای(، >09/0P) سامسونگ است
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ABSTRACT 
 

Introduction: The use of smart phones is increasing in the world. This excessive use, 

especially in the last two decades, has created too much concern on the effects of emitted 

electromagnetic fields on human health. This study aims to compare electric field specific 

absorption rate of head in Nokia and Samsung smart mobile phone users. 

Methods: In this descriptive-analytical study the electric fields resulting from Samsung and 

Nokia smart phones were measured by a portable electromagnetic meter Model HI-3603-

VDT/VLF. Then, head absorption rate was calculated by ICNIRP equation. Finally, specific 

absorption rate for Samsung and Nokia smart phones was compared by T-Test. 

Results: The mean of electric field for Samsung and Nokia smart mobile phones was 

1.8±0.19 v/m and 2.23±0.39 v/m and  the range of the electric field was 1.56-2.21 v/m and 

1.69-2.89 v/m, respectively. The mean of specific absorption rate in Samsung and Nokia 

mobile phones was 0.002±0.0005 W/Kg and 0.0041±0.0013 W/Kg at the frequency of 900 

MHz and 0.004±0.001 W/Kg and 0.0062±0.0002  W/Kg at the frequency of 1800 MHz, 

respectively. The ratio of mean electronic field to provide guidance in the Samsung mobile 

phone at the frequency of 900 MHz and 1800 MHz was 4.36% and 3.34%, respectively, while 

it was 5.62% and 4.31% in the Nokia mobile phone. The ratio of mean head specific 

absorption rate to provide guidance at the frequency of 900 was 0.15% and 0.25% and at the 

frequency of 1800 MHz was 0.23 %and 0.38% for respectively Samsung and Nokia mobile 

phones. 

Conclusion: The rate of electric field specific absorption of Nokia smart mobile phones at 

the frequencies of 900 and 1800 is significantly higher than Samsung. Therefore, it can be 

concluded that Nokia smart mobile phone users are exposed to higher related health risks in 

comparison to Samsung smart mobile phone users. 
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