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ABSTRACT
To interact with such an ever-changing environment in which we live, our brain requires
to continuously generate and update expectations about relevant upcoming events and
their estimation for the corresponding sensory and motor responses. The goal of this
study is to investigate the connectivity in time perception in the two predictable and
unpredictable conditions. The data needed for the study from EEG signals recorded from
the existing database that included an experiment was conducted on 29 healthy subjects
in the two predictable and unpredictable conditions and in 4 delays of 83, 150, 400, 800
ms for each person was done. To estimate the functional connectivity between brain
regions, we used the phase lag index method. This method is used to detect time
perception in two conditions, predictable and unpredictable events. Initially, by
comparing the two conditions in 4 delays was shown that more of the differences were
in the gamma, beta, and theta bands. Also, the significant difference between the delays
in the predictable condition was greater than the unpredictable condition. Then, the
difference between the two conditions in each delay was discussed. The results showed
a significant difference in all delays. The alpha band in the unpredictable condition in
400-ms delay, the number of connectivity between occipital and temporal regions was
increased and stronger, and also the mean of the unpredictable connectivity was higher
than predictable condition. In the delta band for 150, 400 and 800-ms delays, there was
connectivity between the central and frontal regions, whereas in 83-ms-delay there was
stronger connectivity between the central and prefrontal regions. The right hemisphere
of the prefrontal is important in time perception. At the longest delay (800 ms), in three
bands, delta, theta, and beta, connectivity decreased in both conditions compared to the
other delays.
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چکیده

ارتباط عملکردی

برای برقراری ارتباط با محیط زندگی که همیشه در حال تغییراست ،مغز مدام نیاز به تولید و به روز
رسانی انتظارات مربوط به رویدادهای پیشرو و تخمین آن برای پاسخهای حسی و حرکتی عصبی
متناظر با آن را دارد .هدف از این مطالعه بررسی ارتباطات در درک زمان در دو حالت قابلپیشبینی
و غیرقابلپیشبینی است .دادههای مورد نیاز پژوهش از سیگنالهای EEGثبتشده از پایگاه داده
موجود که شامل آزمایشی بر روی 08فرد سالم در دو حالت قابلپیشبینی و غیرقابلپیشبینی و
در2تأخیر 922 ،222 ،252 ،95میلیثانیه برای هر فرد انجام شده ،میباشد .به منظور تخمین
ارتباطعملکردی از روی سیگنالهای مغزی از روش شاخصتأخیرفاز( )PLIاستفادهشدهاست .این
روش برای آشکارسازی درک زمان در دو حالت رویدادهای قابلپیشبینی و غیرقابلپیشبینی
استفادهشدهاست .ابتدا به مقایسه 2تأخیر در هر حالت پرداختهشدهاست که نشانداد ،بیشتر تمایز
در باندهای گاما ،بتا و تتا بودهاست .همچنین تفاوتمعنادار بین تأخیرها در حالتپیشبینی نسبت بهحالت
غیرقابلپیشبینی بیشتربودهاست .سپس به بررسی اختلافات بین دو حالت در هر تأخیر پرداختهشده-
است .نتایج ،اختلافمعنادار در همهیتأخیرها را نشاندادهاست .باندآلفا درحالت غیرقابلپیشبینی
در تأخیر222میلیثانیه تعداد ارتباطات بین نواحیپسسری و گیجگاهی بیشتر و قویتر شدهاست و
همچنین میانگین ارتباطات غیرقابلپیشبینی از پیشبینی بیشتربودهاست .بانددلتا در
تأخیرهای222 ،252و922میلیثانیه ارتباط بین نواحیمرکزی و پیشانی وجودداشتهاست درحالیکه
در تأخیر95میلیثانیه ارتباطقوی بین نواحیمرکزی و جلوپیشانی بودهاست .نیمکرهراست جلوپیشانی
در درک زمان مهم است .در طولانیترین تأخیر( 922میلیثانیه) ارتباطات باندهای دلتا ،تتا و بتا در
هر دو حالت نسبت به بقیه تأخیرها کاهشیافت.
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میشود[ .]1برای تعاملکردن با تغییرات محیطی که در آن

 -4مقدمه
مغز انسان را میتوان به عنوان ساختاری پیچیده با تعداد زیادی

زندگی میکنیم ،مغز پیوسته نیازمند تولید کردن و بروز رسانی

شبکه که در تعامل هستند در نظر گرفت .از آنجا که مغز یک

پیشبینی مربوط به وقایع پیشرو را دارد [ .]9در واقع ،ظرفیت

سیستم یکپارچه است ،انجام یک عملکرد مشخص در مغز نه

پیشبینی زمانبندی رویدادها در محیط به ما این امکان را

تنها ناشی از فعالیت مجزای نواحی نیست بلکه فعالیت آن بدون

میدهد که فرآیندهای لازم برای درک و اقدام مناسب را

تعامل و ارتباط اجزای سازنده آن میسر نخواهد بود .بنابراین

تخصیص دهیم[ .]8همچنین برای ارتباط با محیط پیرامون،

برای فهم کامل فعالیت مغز بررسی ارتباط و تعامل نواحی

مغز نیاز به تشخیص زمان وقایع و استفاده از تخمین آن برای

سازنده ی آن نیز حائز اهمیت است .بررسی تعاملات مغزی در

تنظیم پاسخهای حسی حرکتی متناظر را دارد ،با این حال

سطوح مختلفی انجام میشود .با توجه به اینکه مغز فعالیتهای

معلوم نیست که مغز چگونه زمان را پردازشمیکند .همچنین

خود را با سرعت زیادی انجام میدهد ،گرچه اتصالات فیزیکی

به خوبی نشان شده است که مفهوم زمانی با پردازشهای

بین نواحی ممکن است در حد چندین ثانیه پایدار باشد ،اما

ادراکی همبستگی دارد [.]20-22

ارتباط بین فعالیت نواحی (ارتباطات عملکردی) میتواند در

زمانبندی منظم تنها الگوی زمانی نیست که مغز قادر به

مقیاسهای زمانی کوچک و در حد چند میلیثانیه متغیر باشد.

شناختن آن است .مطالعات اخیر روی انسان و پستانداران اولیه

از سیگنال الکتروانسافالوگرافی ( 2)EEGکه برای ثبت فعالیت
الکتریکی مغز است [ ]2استفادهشدهاست .سیگنالهای

EEG

به بررسی ظرفیت مغز برای شناسایی بیشتر توزیع های
پیچیدهتر از فواصل زمانی پرداخته است[ .]22 ,25برای یافتن

نشاندهنده اندازهگیری تقریبی فعالیت پسسیناپسی سلول-

این که چگونه مغز در زمانهای مختلف فعالیت میکند و از آن

های هرمی با رزولوشن زمانی در حد میلیثانیه برای توصیف

برای تعاملات بیرونی استفاده میکند ،به شناسایی ناحیه ها و

دینامیک فعالیت مغز است[ .]0بنابراین استفاده از  EEGبه

مکانیسمی که در فرآیند زمان درگیر هستند ،نیاز است .واضح

دلیل رزولوشن زمانی بالای آن ،میتواند در بررسی ارتباطات

است که مغز نباید فقط از یک مکانیسم یا یک ناحیه مشخص

عملکردی بین نواحی مفید باشد .در مطالعات برای بررسی

برای تمام محدوده زمانهای مختلف استفاده کند .اگرچه ساعت

ارتباطات عملکردی از تخمینگرهای همبستگیمتقابل،

درونی که زمان را در قالب  02ساعت ادراک میکند سیستمی

همدوسی ،0همدوسی جرئی ،5اطلاعات متقابل ،2اطلاعات متقابل
جزئی ،5مقدار قفل شدگی فاز ،1تأخیر فاز موهومی کوهرنسی،1
شاخص تأخیر فاز ،9شاخص تأخیر فاز وزندار 8و]5-5[ ...
استفاده شده است.

شناخته شده است [ ،]25اما مکانیسمهای عصبی زیر میلی
ثانیه تا ثانیه که به عنوان فواصل زمانی هستند هنوز قابل درک
نیستند[.]21
تغییرات فعالیت سلولی مرتبط با پردازش زمانی در رفتار

کلمه زمان به عنوان یک جز کمی از اندازهگیریهای گوناگون

میمونها در مخچه [ ،]21تالاموس [ ،]29قشر آهیانهای خلفی

از وقایع متوالی برای مقایسه طول مدت رویداد یا فاصله بین

[ ،]28قشر جلو پیشانی [ ]05-02و قشر حرکتی[ ]02مشاهده

آنها تعریف میشود [ .]1دیدگاه سنت آگوستین هیپو 22در

شدهاست .همچنین اختلالات عصبی در نهایت عملکرد قشر مغز

مورد زمان مورد علاقه دانشمندان علوم اعصاب شناختی است

را تغییر میدهد که ممکن است منبع دیگر اختلالات زمانبندی،

که بیان داشته است طبیعت زمان ترکیبی از مفاهیم ذهنی

در بیماری پارکینسون22و اوایل بیماری هانتینگتون 20باشد .در

توأمان و دور از هم میباشد نظیر گذشته که توسط خاطرات،

واقع آسیب به نیمکره راست جلوی پیشانی و قشر آهیانهای

زمان حال توسط توجه و زمان آینده توسط پیشبینی بازشناسی

تحتانی درک زمان را مختل میکند [ .]05در واقع یافتهها نشان

2

1

0

9

Electroencephalography
Coherence
5
Partial Coherence
2
Mutual Information
5
Partial Mutual Information
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Phase Locking Value
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Phase Lag Index
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میدهد که نواحی پیشانی آهیانهای ممکن است توجه و حافظه
را کنترل کند که با فرآیندهای زمان سنجی در تعامل می باشند
[.]01
در مطالعه [ ،]01به منظور پاسخ به این سوال که آیا پیشبینی
زمان تحریک ،دقت تمایز حسی را مدوله میکند و اینکه زمان
بین نشانه و تحریک در این مدولاسیون تأثیر دارند یا خیر،
سیگنالهای  EEGدر بلوکهای قابلپیشبینی با محرکهای ارائه
شده پس از یک تأخیر ثابت نسبت به نشانه ،و در بلوکهای
غیرقابلپیشبینی با محرکهای ارائه شده پس از دنباله
تاخیرهای متغیره ( 222 ، 252 ، 95و  922میلیثانیه) نسبت
به نشانه بصری ثبت شده اند .اثر پیشبینیپذیری روی رفتار در
توان آلفا  ،قبل از تحریک 25در محلهای آهیانهای-پس

شکل :4پروتکل کلی آزمایش[]01

سری22

تنها در طولانی ترین دوره تاخیر  922 ،میلی ثانیه ،مشاهده
شد .در واقع در تأخیر  922میلیثانیه بین دو حالت قابلپیش-
بینی و غیرقابلپیشبینی شاهد اختلاف معنادار و بهبود در
عملکرد در حالت قابلپیشبینی بودند.

در شکل  2پروتکل کلی آزمایش مشاهده میشود .در ابتدا برای
ثابت شدن و تمرکز فرد شکل اول ظاهر می گردد سپس نشانه
ای به مدت  022میلی ثانیه نمایش داده می شود بعد از نمایش

برای شناخت بهتر و بیشتر پردازش زمان در مغز ،در این

نشانه تأخیر قرار داده شده است .سپس تحریک شکلی است که

پژوهش از ارتباطات عملکردی برای پردازش زمان در نواحی

با چرخش به صورت ساعتگرد یا پاد ساعتگرد ظاهر می شود و

مختلف مغزی (توسط سیگنال  ) EEGاستفاده شده است .از

فرد مورد آزمایش در زمان پاسخ باید طبق نوع چرخش به

شاخص تأخیر فاز ( )PLIبرای محاسبه ارتباطات استفاده شده

ترتیب کلید راست یا چپ را فشار دهد ،بعد از آن به خاطر اینکه

است.

آزمایش با یک آزمایش ریتمیک متفاوت باشد (زیرا در آزمایش
ریتمیک فرکانس تحریک بر روی مغز ظاهر میشود) تاخیری

 -2مواد و روشها

که زمان آن به صورت تصادفی از یک توزیع گوسی با میانگین

 -2-4معرفی دادگان
در این پژوهش از داده های ثبت شده در مقاله [ ]01استفاده
شده است .در این آزمایش ثبت با فرکانس نمونه برداری 2222

 822میلیثانیه و واریانس  122میلیثانیه بدستآمده ،قرار
دادهشدهاست.

هرتز با  12الکترود  AG/AGCLبا مرجع استخوان

همان طور که اشاره شد قبل از نمایش تحریک ،تأخیری قرار

ماستوئید 25در پشت گوش انجام شده است .امپدانس کانال ها

داده شده است با این پارامتر آزمایش به دو حالت قابلپیشبینی

زیر  1کیلو اهم نگه داشته شد.

و غیر قابلپیشبینی تبدیل شدهاست .هر بلوک قابلپیشبینی

آزمایش بر روی  08مرد سالم با بینایی سالم انجام شده است
(راست دست با میانگین سنی  02سال) .پروتکل آزمایش توسط
کمیته اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن
فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران تأیید شده است .در این آزمایش
از صفحه نمایش  02اینچ با رزولوشن تصویر 2202×2802
پیکسل استفاده شده است.
Prestimulus
Parieto-occipital

25
22

یا غیرقابلپیشبینی شامل 29

آزمایش21است.

در حالت قابل-

پیشبینی در هر آزمایش فقط یکی از اعداد  222،252،95یا
 922میلیثانیه به عنوان تأخیر محسوب شدهاست به این صورت
که هر بار که این آزمایش انجام میشود فقط یکی از تأخیرها
بین نشانه و تحریک برای همه آزمایشها ظاهر میشود اما در
حالتغیرقابلپیشبینی در هر آزمایش تأخیر به صورت تصادفی
Mastoid
Trial

25
21
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از بین آن  2تاخیر( 222،252،95و  ) 922انتخاب شدهاست.
این تأخیر ها به صورتی انتخاب شد اند که هیچ کدام ضریبی از
دیگر نباشند تا باعث ایجاد هارمونیک در ریتم خاصی نشود،

5

از  10الکترود باقیمانده 28 ،الکترود استاندارد(22-02شکل)0
برای انجام تجزیه و تحلیل انتخاب شدهاست که به صورت بالینی
قابل ثبت باشد و کل مغز را پوشش دهند.

همچنین برای انتخاب این تاخیرها به زمان هر فریم مانیتور
)فرکانس  12هرتز ( توجه شدهاست تا ضریب صحیحی از آن
باشد .سیگنال با هدف بررسی ادراک زمان در انسان و نقش
نوسانات مغزی در پردازش اطلاعات زمانبندی ثبتگردیدهاست.
در آن مطالعه به این نتیجه رسیدند که اثر پیشبینی زمانی در
توان آلفا در طولانیترین دوره تأخیر (922میلیثانیه) وجود
دارد .در آزمایشاتی که انجام دادند دریافتند که بعد از نمایش
نشانه ،توان آلفا در حالت پیشبینی (از  210تا  515میلیثانیه
بعد از نشانه) نسبت به حالت غیرقابلپیشبینی کاهش مییابد،

شکل 28 :2الکترود انتخابی

در حالیکه قبل از نمایش تحریک ،توان آلفا در حالت پیشبینی
( 525میلیثانیه قبل از تحریک) نسبت به حالت غیرقابلپیش-
بینی افزایش مییابد .تنها در طولانیترین تأخیر (922میلی-
ثانیه) بین دو حالت ،اختلاف معنادار مشاهده کردهاند و در این
تأخیر در حالت قابلپیشبینی بهبود در عملکرد را مشاهده

بعد از انتخاب الکترودها ،قطعه02بندی طبق زمانبندی انجام
شده در مرجع [ ]01صورت گرفتهاست ،بدین صورت که 522
میلیثانیه قبل از شروع نشانه تا  522میلیثانیه بعد از تحریک
انتخاب شدهاست.

کردند.]01[ .

 -9-2تخمین ارتباط

 -2-2پیش پردازش

در مطالعه حاضر از  PLIکه از زیرمجموعههای شاخص همزمانی

پردازش ها در نرم افزار  Matlabو جعبهابزار  EEGLABانجام
گرفتهاست .ابتدا سیگنالهای ثبت شده با موقعیت مکانی در
سر فراخوانی شده و  DCتمامی آنها حذفگردیدهاست ( با
استفاده از حذف .) Base Lineسپس برای حذف دریفتها و
آرتیفکت فرکانسهای خیلی پایین که دامنه و توان خیلی
بالاتری در مقایسه با  EEGدارند فیلتر بالاگذر قرار دادهشد.
برای این کار یک فیلتر بالاگذر با فرکانس قطع  2/5هرتز
استفاده شد.
بعد از فیلترکردن ،بررسی چشمی روی سیگنال انجامشد و
کانالهای خراب با استفاده از سیگنال های سالم کانالهای
مجاور درونیابی 21شدند .بعد از تمیز کردن نسبی و چشمی
داده ها ،مرجع کانالها به مرجع متوسط 29تغییر دادهشد .هدف
از این کار حذف نویز مشترکی است که در تمام کانال ها موجود
است .سپس برای تمیز کردن بیشتر الگوریتم منابع آنالیز اجزا
مستقل) (ICAبر روی سیگنال ها اجرا شدهاست و پس از آن
آرتیفکت های مربوط به پلک زدن 28یا حرکت چشم و گردن
و  ...حذف شده است.

فاز02

است برای بررسی ارتباطات عملکردی مغز استفاده شده

است .همزمانیفاز  00به وضعیتی که فاز دو نوسان ساز کوپل
شده همزمان است ،حتی با وجود اینکه دامنه آنها غیرهمبسته
باشد ،اشاره دارد [ .]09مبانی و تئوری این روش در ادامه بحث
شدهاست.
 -2-9-4شاخص تأخیر فاز
تخمینگر ارتباط عملکردی شاخص تأخیر فاز) (PLIمطابق
رابطه()2تعریف میشود که از لحاظ تئوری ،مقاوم به آرتیفکت
هدایت حجمی میباشد [.]08
()2

|〉)) 𝑘𝑡(PLI = |〈sign(ΔΦ

که  signتابع علامت و 𝑦𝛷  ΦΔ = 𝛷𝑥 −که 𝑥𝛷و 𝑦𝛷 فاز لحظه
ای دو سیگنال درگیر است و 𝑘𝑡گامهای زمان گسسته است
که 𝑁 …  𝑘 = 2و  Nتعداد نمونهها میباشد .همچنین

21

02

29

02

Interpolate
Average reference
28
Blinking

Epoch
)Phase Synchronization Index (PSI
00
Phase Synchronization
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 2 ≤ 𝑃𝐿𝐼 ≤ 2و  PLIیک روش اندازهگیری وابستگیآماری بین
سری هایزمانی که قدرت اتصال را نشان میدهد .از این روش
به دلیل اینکه نسبت به هدایتحجمی و منابعمشترک
حساسیت کمتری دارد ،استفاده شدهاست[.]52
در این پژوهش ،ارتباط عملکردی مربوط به هر  08نفر در باند
فرکانسی دلتا ( 2-2هرتز) ،تتا ( 9-2هرتز) ،آلفا ( 25-9هرتز)،
بتا ( 52-25هرتز) و گاما ( 28-52هرتز) تخمین زده شدهاست.
حاصل نتایج  22ماتریس متقارن  28×28است که سطرها و
ستون ها مرتبط با کانال های استفاده شده در این تحقیق می
باشد .هر درایه ماتریس نشان دهنده ارتباط بین دو کانال ثبت
شدهاست .درایه های ماتریس نسبت به قطر اصلی متقارن است
چون در ارتباطات عملکردی جهت مهم نمی باشد و در نتیجه
در هر ماتریس به تعداد = 212

29×28
0

=

)𝑁×(𝑁−2
0

حالت

متفاوت خواهد بود .ارتباطات از میانگین مقادیر  PLIبدست
آمده است و به طور مشابه در هر دو حالت قابلپیشبینی و
غیرقابلپیشبینی برای تمام تأخیرها ،ماتریس ارتباطات بدست
آورده شدهاست.

شکل :9آنالیزهای آماری بررسی شده در مقایسههای انجامشده

در این تحقیق از نرمافزار  SPSS24برای آنالیزهای آماری
استفادهشدهاست .ابتدا با آزمون

کولموگروف-اسمیرنوف05

با

 ، P-Value≥2/25از نرمال بودن دادهها اطمینان حاصلشد .در
اولین گام به مقایسه تحریک با شکل ساعتگرد و پادساعتگرد
پرداختهشدهاست که آیا تفاوتی بین تحریک ساعتگرد و

 -2-9-2آنالیز آماری دادهها
پس از پیش پردازش های لازم روی دادهها و تخمین تمامی
ارتباطات بین کانالهای مغزی به بررسی آزمونهای آماری
انجام شده پرداخته شده است .شکل 5آنالیزهای آماری بررسی
شده در مقایسههای انجام شده را نشان میدهد.

پادساعتگرد در هر یک از چهار تأخیر وجود دارد یا خیر؟ برای
این منظور از آزمون  tبا

نمونههایجفتشده02

(فرد در دو

وضعیت متفاوت قرار گرفته است) استفادهشدهاست  .سپس به
مقایسه تأخیرها در دو حالتپیشبینی و غیرقابلپیشبینی
پرداختهشدهاست که آیا تفاوتی بین تأخیرهای متفاوت در هر
حالت به صورت مجزا وجود دارد یا خیر؟ برای بررسی این
موضوع از آنالیز واریانس یکطرفه یا) (ANOVAدر بین چهار
تأخیر استفادهشدهاست .برای اطمینان از تفاوتهای معنادار
بدستآمده از آزمون

FDR

05

[ ]52استفاده شد که نتایج

 ANOVAتأیید شد و برای پیدا کردن تفاوت درونگروهی از
آزمون  POST-HOCاستفاده شده است .در انتها به مقایسه
حالت پیشبینی و غیرقابلپیشبینی در هر تأخیر پرداخته شده
است که آیا در دو حالت قابلپیشبینی و غیرقابلپیشبینی در
هر تأخیر اختلاف معناداری وجود دارد یا خیر؟ برای بررسی این
موضوع از آزمون  tبا نمونههای جفت شده استفادهشدهاست.

 -9یافتهها و بحث
Kolmogorov-Smirnov

05

Paired sample t test

02

False discovery rate

05
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مجلهی مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،21شماره  ،2بهار  ،2222؟  -؟

از اطلاعات  08فرد در این آنالیز استفاده شد و تمامی داده ها

222-252

2

5

2

5

55

در دوحالت قابلپیشبینی و غیرقابلپیشبینی ،مورد بررسی

922-252

21

12

2

22

00

قرار گرفتند تا به تحلیل بیشتر و بهتر از تأخیرهای دادهشده،

922-222

21

1

2

5

2

مرتبط با ارتباطات مغزی پرداخته شود.

 -9-4مقایسه تحریک با شکل ساعتگرد و

جدول (-)2تعداد ارتباطات معنی دار ( )P-Value≤2/22بین

پادساعتگرد

تأخیرها در حالتغیرقابلپیشبینی

در این قسمت از آزمون  tبا نمونه های جفت شده استفاده شده

باندآلفا

باندبتا

باندگاما

252-95

2

2

2

2

2

است ،در نتیجه برای هر تأخیر یک آزمون برای تحریک شکل

222-95

2

1

2

2

01

ساعتگرد و پادساعتگرد انجام شدهاست .این آزمون برای همه

922-95

5

22

2

05

21

تأخیرها در همه باندهای فرکانسی محاسبه شد .در نتایج این

222-252

2

2

2

2

52

آزمون هیچ اختلاف معناداری مشاهده نشده است .با توجه به

922-252

5

25

2

22

50

922-222

2

2

2

2

2

دادههای اخذ شده و بررسی جوابها ،مشاهده شد که تقریباً 95

تأخیرها

بانددلتا باندتتا

درصد جوابهای داده شده به ساعتگرد و پادساعتگرد بودن

باند دلتا :همانطور که در جداول2و 0مشاهده میشود در حالت

تحریک ،درست بوده است.

پیش بینی اختلافات در بین تأخیرهای 95با  922و  252با

 -9-2مقایسه تأخیرها در دو حالت پیشبینی و

 922و  222با  922میلیثانیه به ترتیب ،افزایش مییابد .در

غیرقابلپیشبینی

این حالت اختلافات بین دو تأخیر  222با  922میلیثانیه را به
میزان زیادی نشان میدهد که بیشترین ارتباطات در ناحیه

در این قسمت به بررسی تفاوتهای معنادار بین تآخیرهای
متفاوت در هر حالت جداگانه پرداخته شده است .برای این امر
از تست آماری  ANOVAاستفاده شد که اختلافات معنادار در
بین تأخیرها در هر دو حالت مشاهدهشدهاست .در جداول 2و0
تعداد ارتباطاتی که اختلاف معنادار داشتند مشاهدهمیشود،
بیشترین اختلافات در باندهای بتا ،تتا و گاما است که در باند
بتا و تتا در تأخیر 95میلیثانیه با  922میلیثانیه اختلافات،
بسیار قابل ملاحظه بود .سپس در باند دلتا و در انتها اختلاف
خیلی کمی در باند آلفا مشاهدهشدهاست .این اختلافات در هر
دو حالت پیشبینی و غیرقابلپیشبینی مشاهده شدهاند .البته
تعداد اختلافات در حالتقابلپیشبینی از حالتغیرقابلپیش-
بینی بیشتر بودهاست .در ادامه به توضیحاتی در ارتباط با تفاوت
هر کدام از تأخیرها با یکدیگر در  5باند پرداخته شده است.

آهیانهای بوده است .در حالت غیرقابلپیشبینی بیشترین
اختلاف بین دو تأخیر 252با  922میلیثانیه و در ناحیه پس
سری ارتباطات بیشتری شکل گرفته بود .اختلاف معنادار در این
حالت نسبت به حالت پیشبینی کمتر بوده است.
باند تتا :در این باند نیز در هر دو حالت پیش بینی و غیرقابل
پیش بینی نیز بیشترین ارتباطات در تفاوتهای معنادار بین
 95با  922و  252با  922و  95با  222میلیثانیه دیده شده
است.در حالت پیشبینی بیشترین ارتباطات ابتدا بین دو تأخیر
 95با  922میلیثانیه در تمام سر مشاهده شده است .بعد از
آن اختلافات بین دو تأخیر  252با  922میلیثانیه بیشتر بود
که بیشتر ارتباطات در ناحیه آهیانهای و سپس در ناحیه پس
سری مشاهده شد .در حالت غیرقابلپیشبینی بیشترین
اختلافات بین  95با  922میلیثانیه بوده است که بیشتر

جدول (-)4تعداد ارتباطات معنی دار( )P-Value≤2/22بین

ارتباطات در ناحیه آهیانهای و سپس پسسری بوده است.

تأخیرها در حالتپیش بینی
باندگاما

باند آلفا :در این باند تفاوت معنادار خیلی کمی بین تأخیرها

252-95

2

5

0

2

2

وجود داشت که در حالت پیش بینی ،دو اختلاف معنادار در 95

222-95

2

52

2

22

222

با  252میلیثانیه دیده میشود که یک ارتباط بین نواحی

922-95

22

251

2

11

11

جلوسر و یک ارتباط بین ناحیه آهیانهای و پیشانی است .در

تأخیرها

بانددلتا باندتتا

باندآلفا باندبتا
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حالت غیرقابل پیشبینی نیز یک ارتباط با اختلاف معنادار بین

است .پس از آن اختلافات بیشتر بین  252با  922میلیثانیه

 95با  252میلیثانیه دیده شده است که بین ناحیه آهیانهای و

مشاهده شد که ارتباطات در ناحیه آهیانهای بیشتر بوده است.

پیشانی بوده است.

 -9-9مقایسه حالت پیش بینی و غیرقابل پیش

باند بتا :در هر دو حالت پیش بینی وغیرقابلپیش بینی بیشترین

بینی در هر تأخیر

میلیثانیه مشاهده شده است .در حالت پیشبینی ابتدا بیشترین

حال به مقایسه این موضوع پرداخته میشود که آیا در دو حالت
قابلپیشبینی و غیرقابلپیشبینی در هر تاخیر اختلاف
معناداری وجود دارد یا خیر؟ برای نمایش نتایج ابتدا این مقایسه

اختلافات معنادار در تأخیرهای بین 95با  922و  252با922
تأخیر بین  95با  922میلیثانیه بود که در تمام سر مشاهده
شد و پس از آن اختلافات بین  252با  922میلیثانیه بیشتر

در فرکانس  2تا  22هرتز انجام شد و شبکه ارتباطات در زیر
آورده شده است .سپس در هر باند به صورت جداگانه محاسبات
انجام شد ،شبکه ارتباطات در باند آلفا برای مقایسه با نتایج
مقاله [ ]01قرار دادهشدهاست و سپس نتایج بقیه باندها و
تحلیل آنها نیز در ادامه آورده شده است .همچنین بر اساس
پیدا کردن لینکهای پرقدرت در هردو حالت ،آستانهای به
صورت(میانگین+انحراف معیار) قرار داده شدهاست که اگر
اختلاف از این آستانه بزرگتر باشند نمایش داده شوند و در غیر
این صورت نمایش داده نشود(که ضخامت خطوط ،نشاندهنده
قدرت ارتباط است) .در ادامه در تمامی باندها بین این دو حالت
در هر تأخیر ،اختلافات بررسی و نتایج آورده شدهاست.

بود که ابتدا بیشترین ارتباطات در ناحیه آهیانهای و پس از آن
در ناحیه پیشانی بودهاست.
باند گاما :در حالت پیشبینی ابتدا بیشترین اختلافات بین دو
تأخیر  95با  222میلیثانیه بوده است که ارتباطات در تمامی
سر دیده شد .سپس بین  95با  922میلیثانیه بوده است که
بیشترین ارتباطات ابتدا در ناحیه آهیانهای و پس از آن در
ناحیه پسسری مشاهده شده است .در حالت غیرقابلپیشبینی
بین دو تأخیر  252با  222میلیثانیه اختلافات زیادی مشاهده
شد که ارتباطات شکل گرفته در ناحیه پسسری بیشتر بوده

قابلپیشبینی
غیرقابلپیشبینی

(ج)

(ب)

(الف)

شکل :1میانگین ارتباطات در دو حالت قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی به همراه اختلاف معنادار این دو حالت در فرکانس 2تا 22هرتز
برای تاخیر 95میلی ثانیه با تخمینگر PLIالف) میانگین ارتباطات در حالت قابلپیشبینی ب) میانگین ارتباطات در حالت غیر قابلپیشبینی
ج) اختلاف معنادار بین دو حالتقابلپیشبینی و غیرقابلپیشبینی(خط آبی رنگ بیشتر بودن میانگین ارتباط غیرقابل پیش بینی از قابل پیش
بینی و خطوط قرمز رنگ برعکس)

قابلپیشبینی
غیرقابلپیشبینی
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(ج)

(ب)

8

(الف)

شکل :5میانگین ارتباطات در دو حالت قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی به همراه اختلاف معنادار این دو حالت در فرکانس 2تا 22هرتز
برای تاخیر 252میلی ثانیه با تخمینگر PLIالف) میانگین ارتباطات در حالت قابلپیشبینی ب) میانگین ارتباطات در حالت غیر قابلپیشبینی
ج) اختلاف معنادار بین دو حالتقابلپیشبینی و غیرقابلپیشبینی(خطوط آبی رنگ بیشتر بودن میانگین ارتباطات غیرقابل پیش بینی از قابل
پیش بینی و خطوط قرمز رنگ برعکس)

قابلپیشبینی
غیرقابلپیشبینی

(ج)

(ب)

(الف)

شکل :6میانگین ارتباطات در دو حالت قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی به همراه اختلاف معنادار این دو حالت در فرکانس 2تا 22هرتز
برای تاخیر 222میلی ثانیه با تخمینگر PLIالف) میانگین ارتباطات در حالت قابلپیشبینی ب) میانگین ارتباطات در حالت غیرقابلپیشبینی
ج) اختلاف معنادار بین دو حالتقابلپیشبینی و غیرقابلپیشبینی(خطوط آبی رنگ بیشتر بودن میانگین ارتباطات غیرقابل پیش بینی از قابل
پیش بینی و خط قرمز رنگ برعکس)

قابلپیشبینی
غیرقابلپیشبینی

(ج)

(ب)

(الف)

شکل :7میانگین ارتباطات در دو حالت قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی به همراه اختلاف معنادار این دو حالت در فرکانس 2تا 22هرتز
برای تاخیر 922میلی ثانیه با تخمینگر PLIالف) میانگین ارتباطات در حالت قابلپیشبینی ب) میانگین ارتباطات در حالت غیر قابلپیشبینی
ج) اختلاف معنادار بین دو حالتقابلپیشبینی و غیرقابلپیشبینی(خط آبی رنگ بیشتر بودن میانگین ارتباط غیرقابل پیش بینی از قابل پیش
بینی و خطوط قرمز رنگ برعکس)
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قابلپیشبینی
غیرقابلپیشبینی

(ج)

(ب)

(الف)

شکل :8میانگین ارتباطات در دو حالت قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی به همراه اختلاف معنادار این دو حالت برای باند آلفا برای تاخیر95
میلی ثانیه با تخمینگر  PLIالف) میانگین ارتباطات در حالت قابلپیشبینی ب) میانگین ارتباطات در حالت غیر قابلپیشبینی ج) اختلاف
معنادار بین دو حالتقابلپیشبینی و غیرقابلپیشبینی(خط آبی رنگ بیشتر بودن میانگین ارتباط غیرقابل پیش بینی از قابل پیش بینی و
خطوط قرمز رنگ برعکس)
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قابلپیشبینی
غیرقابلپیشبینی

(ج)

(ب)

(الف)

شکل :1میانگین ارتباطات در دو حالت قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی به همراه اختلاف معنادار این دو حالت برای باند آلفا برای تاخیر252
میلی ثانیه با تخمینگر  PLIالف) میانگین ارتباطات در حالت قابلپیشبینی ب) میانگین ارتباطات در حالت غیر قابلپیشبینی ج) اختلاف
معنادار بین دو حالتقابلپیشبینی و غیرقابلپیشبینی(خط آبی رنگ بیشتر بودن میانگین ارتباط غیرقابل پیش بینی از قابل پیش بینی و
خطوط قرمز رنگ برعکس)

قابلپیشبینی
غیرقابلپیشبینی

(ج)

(ب)

(الف)

شکل :41میانگین ارتباطات در دو حالت قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی به همراه اختلاف معنادار این دو حالت برای باند آلفا برای
تاخیر 222میلی ثانیه با تخمینگر  PLIالف) میانگین ارتباطات در حالت قابلپیشبینی ب) میانگین ارتباطات در حالت غیر قابلپیشبینی ج)
اختلاف معنادار بین دو حالتقابلپیشبینی و غیرقابلپیشبینی(خطوط آبی رنگ بیشتر بودن میانگین ارتباطات غیرقابل پیش بینی از قابل پیش
بینی)

قابلپیشبینی
غیرقابلپیشبینی

(ج)

(ب)

(الف)

شکل :44میانگین ارتباطات در دو حالت قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی به همراه اختلاف معنادار این دو حالت برای باند آلفا برای
تاخیر 922میلی ثانیه با تخمینگر  PLIالف) میانگین ارتباطات در حالت قابلپیشبینی ب) میانگین ارتباطات در حالت غیر قابلپیشبینی ج)
اختلاف معنادار بین دو حالتقابلپیشبینی و غیرقابلپیشبینی(خطوط آبی رنگ بیشتر بودن میانگین ارتباطات غیرقابل پیش بینی از قابل پیش
بینی و خطوط قرمز رنگ برعکس)
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همان طور که در شکلهای 2تا  1مشاهده می شود در فرکانس
 2تا  22هرتز در حالت پیش بینی با افزایش تأخیرها ارتباطات
کاهش مییابد .همچنین ارتباطات در تأخیر 252میلیثانیه به
نسبت  95میلیثانیه قویتر شده است .در همهی تأخیرها
ارتباط بین دو نیمکره وجود داشته است .همچنین در تأخیر
 222میلیثانیه ارتباط قوی از ناحیه جلوپیشانی به ناحیه پس
سری دیده شده است که این ارتباط در تأخیرهای  95و 252
میلیثانیه وجود دارد ولی این ارتباط در این دو تأخیر ضعیفتر
از  222میلیثانیه بوده است .در حالت غیرقابل پیشبینی نیز
همانند حالت پیش بینی ارتباطات بین دو نیمکره وجود دارد.
همچنین در این حالت نیز با افزایش تأخیر ارتباطات کاهش
مییابد .در تأخیر  252میلیثانیه ارتباطات قوی در نواحی
آهیانهای و پسسری نسبت به بقیه ارتباطات در این تأخیر
وجود داشته است.
برای بررسی تفاوت معنادار بین دو حالت قابلپیشبینی و
غیرقابلپیشبینی از آزمون  tبا نمونههای جفت شده با α=2/25
استفاده شده است که در همهی تأخیرها اختلاف معنادار دیده
شده است و در دو تأخیر  252و  222اختلاف معنادار بیشتری
نسبت به دو تأخیر دیگر مشاهده شده است.
همچنین در شکلهای  9تا  22که شبکه ارتباطات در باند آلفا
رسم شده است ،مشاهده شد که شارش اطلاعات بین پشت سر
و جلو سر وجود داشته است .همچنین ارتباط بین دو نیمکره
در هر دوحالت برای همه گروههای تأخیر وجود داشته است.
انتظار میرود که در حالت پیشبینی ،نواحیای از مغز در حال
آموزش زمانهای متفاوت باشند .همچنین یادگیری 01مغز در
نواحیآهیانه ای در باند آلفا وجود دارد که در یافتههای این
پژوهش ناحیهآهیانهای در قبل از تحریک در زمانی که مغز در
حال آموزش است نیز فعالیت داشتهاست .بنابراین یافتههای این
پژوهش با نتایج مقاله [ ]50سازگاری دارد .همچنین ،در []55
که مربوط به درک زمان از مطالعات تصویربرداری عصبی است بررسی
شدهاست که نواحی از قشر مغز ،مانند قشر آهیانهای ،تنظیم مدت

زمان را نشان میدهند .در حالت غیرقابلپیشبینی در تأخیر222
میلیثانیه ارتباط بین ناحیه پسسری 01و ناحیه
بیشتر و قویتر شدهاست در حالیکه در تأخیر 922میلیثانیه
ارتباط بین نواحی پس سری با جلوی سر بیشتر مشاهده شده
است .در یافتههای این پژوهش در نقشههای مغزی در
تأخیرهای متفاوت اختلاف دیدهشدهاست .برای بررسی این

گیجگاهی09

Training

01

Occipital

01

موضوع که بین دو حالت تفاوت معناداری وجود داشتهاست یا
خیر از آزمون  tبا نمونههایجفتشده با  α=2/25استفادهشد
که در همه تأخیرها ارتباط معنادار مشاهده گردیدهاست .در
تأخیر  222میلیثانیه میانگین ارتباطات غیرقابلپیشبینی از
پیشبینی بیشتر است درحالیکه در تأخیر  922میلیثانیه در
جلوی سر میانگین اختلافات ارتباطات غیرقابلپیشبینی از
پیشبینی بیشتر بوده درحالیکه در پشت سر میانگین اختلافات
ارتباطات حالت پیشبینی از غیرقابلپیشبینی بیشتر بودهاست.
در بقیه باندها نیز نتایج بررسی شد و در همهی آنها اختلاف
معنادار بین دو حالت وجود داشتهاست که در ادامه به گزارش
آن خواهیم پرداخت.
باند دلتا :در تأخیرهای222,252و 922میلیثانیه در حالت
پیشبینی ارتباط بین ناحیه مرکزی و ناحیه پیشانی وجود
داشتهاست درحالیکه در تأخیر  95میلیثانیه ارتباط از ناحیه
مرکزی به ناحیه جلوپیشانی و ارتباط قوی از ناحیه مرکزی به
ناحیه جلوپیشانی بودهاست .همچنین در تأخیر922میلیثانیه
یک ارتباط بسیار قوی از ناحیه مرکزی به ناحیه پیشانی نیز
وجود داشتهاست .در حالت غیرقابلپیش بینی برای تمام
تأخیرها ،تعداد ارتباطات نسبت به حالت قابلپیشبینی بیشتر
بودهاست .در این حالت ،در  922میلیثانیه گرچه ارتباطات قوی
بود اما تعداد آن به نسبت بقیه تأخیرها کاهش یافتهاست .در
تأخیر  95و  252میلیثانیه یک ارتباط بسیار قوی بین نواحی
گیجگاهی و پیشانی نیز مشاهده شده است.
باند تتا :در هر دو حالت بین همهی تأخیرها ارتباطات در نواحی
پیشانی ،جلوپیشانی و ناحیه آهیانهای مشاهده گردیدهاست .در
تأخیر 922میلیثانیه ،ارتباطات نسبت به بقیه تأخیرها کاهش
یافتهاند .همچنین در [ ]52بررسی شده است که قرار گرفتن در
معرض کار تخمین زمان بر شدت اختلال بیش فعال کمبود توجه
)(ADHDو همچنین فعالیت باند تتا در قشر خلفی جانبی جلو-
پیشانی تأثیر میگذارد.

باند بتا :در تأخیر 922میلیثانیه نسبت به بقیه تأخیرها در هر
دو حالت ارتباطات کاهش یافت .همچنین ناحیه پیشانی در
همه تأخیرها ارتباطاتی را به بقیه نواحی داشتهاست و ارتباطات
در حالت غیرقابلپیش بینی نسبت به حالت پیش بینی بیشتر
بودهاند.
باند گاما :در حالت غیرقابلپیش بینی برای تمام تأخیرها و در
حالت پیش بینی برای تأخیرهای  95و 252میلیثانیه،
Temporal
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ارتباطات در سراسر مغز مشاهده گردیدهاست .همچنین ارتباط
بین نواحی پشت سر وجلو سر نیز در هر دو حالت مشاهده
شدهاست .همچنین در [ ]55نشان داده شدهاست که فواصل
زمانی کمتر از ثانیه و زمان پردازش شده در ارتباط با سایر
عملکردهای شناختی بیشتر در نواحی شامل قشر جلو پیشانی
دخیل بودند.
در نتایج حاصل از مقاله [ ]01بیان شدهاست که در
تأخیر922میلیثانیه پیشبینیپذیری روی رفتار وجود دارد .در
آن مطالعه به این نتیجه رسیدند که اثر پیشبینی زمانی در
توان آلفا در طولانیترین دوره تأخیر (922میلیثانیه) وجود
دارد .در آزمایشاتی که انجام دادند دریافتند که بعد از نمایش
نشانه ،توان آلفا در حالت پیشبینی (از  210تا  515میلیثانیه
بعد از نشانه) نسبت به حالت غیرقابلپیشبینی کاهش مییابد،
در حالیکه قبل از نمایش تحریک ،توان آلفا در حالت پیشبینی
( 525میلیثانیه قبل از تحریک) نسبت به حالت غیرقابلپیش-
بینی افزایش مییابد .تنها در طولانیترین تأخیر ( 922میلی-
ثانیه) بین دو حالت قابلپیشبینی و غیرقابلپیشبینی اختلاف
معنادار مشاهده کردهاند .درحالیکه در پژوهش حاضر ،در همه-
ی تأخیرها تفاوت معنادار بین دو حالت دیدهشدهاست.

 -1نتیجهگیری
نتایج بدست آمده نشان دادند که بین تحریک با شکل ساعتگرد
و پادساعتگرد هیچ اختلاف معناداری مشاهده نشده است.
در مقایسه تأخیرها در هر دو حالت قابل پیش بینی و غیرقابل
پیش بینی نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که در هر دو
حالت در باند گاما ،بتا و تتا بیشترین اختلافات ،در تأخیرها
مشاهده شد که در باند بتا و تتا بیشترین اختلافات بین تأخیر
 95با  922میلیثانیه مشاهده شده است .قادری و همکاران
اشاره داشتند که شرکتکنندگانی که زمان را کوتاهتر از زمان
فیزیکی میدانستند ،توان بالاتری از بتا و همدوسی بالاتری در
مناطق مرکزی نشان دادهاند [ .]51همچنین در [ ]51ذکر شده
است که ماتریس ارتباطات همبستگی در همهی فرکانسها بین
نواحی پیشانی-مرکزی و همینطور در نواحی پسسری نشان
داده شده است .ما در مطالعه حاضر مشاهده کردیم که در
مقایسه تاخیرها ،در دو حالت پیشبینی و غیرقابلپیشبینی در
همهی باندها به جز آلفا ارتباطات بین نواحی پیشانی-مرکزی
وجود داشته است.

25

جدول (-)9بیشترین اختلافات شکلگرفته بین تأخیرها و نواحی
درگیر در دو حالت پیشبینی و غیرقابلپیشبینی
حالت پیشبینی

حالت غیرقابلپیشبینی

باند

تتا و بیشترین اختلافات بین
دو تأخیر 95با 922
بتا
میلیثانیه-ارتباطات در
تمام نواحی سر وجود
داشته است

بیشترین اختلافات در
تأخیر  95با  922میلی-
ثانیه – بیشتر ارتباطات
در ناحیه پریتال وجود
داشته است که در
مطالعه [ ]01اشاره شده
است که ناحیه پریتال با
فرآیندهای زمانسنجی
در تعامل است

در این قسمت تفاوت معنادار مشاهده شده بین تأخیرها ،در
حالت قابل پیش بینی نسبت به حالت غیرقابل پیش بینی بیشتر
بود .در واقع با بررسی این اختلافات معنادار نواحی که بیشتر
درگیر بودند را میتوان استخراج کرد.
جدول (-)1مقایسه بین دو حالت پیشبینی و غیرقابلپیشبینی
باند

حالت پیشبینی

حالت غیرقابلپیشبینی

دلتا -در تأخیر 922میلیثانیه در تأخیر 922میلیثانیه
تتا -تعداد ارتباطات نسبت به تعداد ارتباطات نسبت به
بقیه تأخیرها کاهش یافته بقیه تأخیرها کاهش
بتا
یافته است
است
گاما

در تأخیر  222و 922
میلیثانیه تعداد ارتباطات
نسبت به دو تأخیر دیگر
کاهش یافته است

در مقاله [ ]59اشاره شده است که در زمان های کمتر از 522
میلی ثانیه،مغز دارای فعالیت اسپایک نرونی متفاوتی نیست،
بنابراین پیشنهاد می شود که آزمایشی طراحی شود که  0تا 5
تاخیر بالاتر از 522میلی ثانیه باشد تا بتوان از آن تحلیل
رخدادهای زمانی را با صراحت و دقت بیشتری بررسی کرد.
همچنین برای کاهش خستگی از تعداد آزمایش کمتری در هر
گروه تاخیری تا جایی که به آزمایش لطمه وارد نکند ،استفاده
کرد.
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