
 تمایز الگوهای رویداد تصویریدر  EEGبازنمایی ارتباطات عملکردی نواحی مغزی از روی سیگنال های

 2*علی مطیع نصرآبادی، 1طاهره طالعی

 تهران .استاد تمام گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی دانشگاه شاهد2، .کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک، دانشگاه شاهد تهران1
nasrabadi@shahed.ac.ir2., t.taleei@shahed.ac.ir.1 

 

رو، ویدادهای پیشرمربوط به  رسانی انتظاراتروز م نیاز به تولید و به، مغز مدااستدر حال تغییر که همیشه برای برقراری ارتباط با محیط زندگی-چکیده

 زمان درکهدف از این مطالعه بررسی ارتباطات در عصبی متناظر با آن را دارد. های حسی و حرکتی تشخیص زمان و استفاده از تخمین آن برای پاسخ

آزمایشی  شامل هکاز پایگاه داده موجود شده ثبت EEGهایهای مورد نیاز پژوهش از سیگنالداده بینی است.پیشقابلبینی و غیرپیشقابل در دو حالت

. به منظور باشدمی ثانیه برای هر فرد انجام شدهمیلی 800، 400، 150، 83تأخیر4در بینی وپیشبینی و غیرقابلسالم در دو حالت پیشفرد  29بر روی

 و حالتزمان در د ای آشکارسازی درکاین روش بر است.شدهاستفاده (PLI)فازتأخیراز روش شاخصمغزی  هایعملکردی از روی سیگنالارتباط تخمین

در  یشتر تمایزبداد، که نشان استهشدپرداختهدر هر حالت تأخیر 4است. ابتدا به مقایسه شدهبینی استفادهپیشبینی و غیرقابلپیشقابل رویدادهای

تأخیرها را یهمعنادار در هماختالف . نتایج،استهشدت در هر تأخیر پرداختهبین دو حال . سپس به بررسی اختالفاتاستهباندهای گاما، بتا و تتا بود

است و شدهتر ویقگیجگاهی بیشتر و  و سریپسارتباطات بین نواحیتعداد ثانیه میلی400بینی در تأخیرپیشقابلغیرحالت باندآلفا در. استهدادنشان

 و مرکزیواحیثانیه ارتباط بین نمیلی800و400، 150بانددلتا در تأخیرهایاست. بینی بیشتربودهپیشبینی از پیشغیرقابلمیانگین ارتباطات همچنین 

 است. جلوپیشانی بوده و مرکزیقوی بین نواحیثانیه ارتباطمیلی83است درحالیکه در تأخیرداشتهپیشانی وجود

 

  (PLI)، شاخص تأخیرفازسیگنال الکتروانسفالوگرامارتباط عملکردی، زمان،  -کلیدواژه 

 

 مقدمه -1

ی سازمغز ما به طور مداوم، ارتباط زمانی بین وقایع را برای بهینه

. یادگیری ساختار ]1[کندمی تعامالت ما با محیط اطراف مشخص

زمانی حوادث حسی، پردازش و تولید واکنش رفتاری مناسب را 

تواند است که مفهوم زمانی میشده خوبی ثابتکند. به تسهیل می

کردن با تباط برقرار. برای ار]4-2[پردازش ادراکی را شکل دهد

تخمین استفاده از محیط پیرامون، مغز نیاز به تشخیص زمان وقایع و 

با این حال  .های حسی حرکتی متناظر را داردآن برای تنظیم پاسخ

یا به چه صورت  کندمیپردازشیست که مغز چگونه زمان را معلوم ن

. کلمه گذاردبازنمایی نورونی از زمان بر درک حوادث تأثیر می

های متفاوت مورد گیریبه عنوان یک  مقدار کمی از اندازه "زمان"

زمان وقایع یا فواصل  ادهای متوالی برای مقایسه مدتاستفاده روید

مقادیر در است. همچنین زمان در تعیین نرخ تغییرات ها بین آن

. عالقه ]5[شودمی های آگاهانه تعریفواقعیت و یا در آزمایش

در  1آگوستین هیپو سنت ن علوم اعصاب شناختی، دیدگاهدانشمندا

                                                            
1 St. Augustine of Hippo 

دهد، می ذهن ارائه "انبساط"است که زمان را به عنوانماهیت زمان

گذشته در حافظه، فهم اکنون در توجه و که به صورت همزمان فهم

اب به گفتگو شود. از آنجا که علوم اعصدر انتظارات بیان میفهم آینده 

ی تعریف زمان نیست بلکه است؛ دقیقا تالش برادرباره زمان پرداخته

کند. بدیهی است که می است که مغز چگونه زمان را درک برای این

ی مغز الزم نیست که از یک مکانیسم یا یک منطقه خاص برای همه

ی عصبی زیر میلی ثانیه هاکند. مکانیسمفادههای زمان استمحدوده

برای شناخت بهتر و بیشتر  .[6]ها دور هستنددرک هنوز از تا ثانیه

-داریم که ارتباطاتش زمان در مغز، در این پژوهش قصدپرداز

بینی در پیش EEGهایعملکردی نواحی مغزی را از روی سیگنال

ثبت فعالیت  2(EEGالکتروانسافالوگرافی)کنیم. بررسیرویدادها 

گیری دهنده اندازهنشان EEG یهاسیگنال. ]7[الکتریکی مغز است 

سیناپسی با تفکیک زمانی در های هرمی پسفعالیت سلول تقریبی

. بنابراین استفاده ]8[ثانیه برای توصیف دینامیک مغز استحد میلی

تواند در بررسی به دلیل رزولوشن زمانی باالی آن، می EEGاز 

 مفید باشد. برای بررسی ارتباطات عملکردی بین نواحی ارتباطات

2 Electroencephalography 
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 ، همدوسی1همدوسی متقابل،همبستگیگرهای عملکردی از تخمین

 قفل ، مقدار4جزئی متقابل ، اطالعات3، اطالعات متقابل2جزئی

 ، شاخص7فازتأخیر، شاخص6کوهرنسیموهومی، تأخیر فاز5فازشدگی

 شود.استفاده می ]9-11[و... 8دارفاز وزنتأخیر

 معرفی دادگان-2

استفاده  [12]مقاله در شده ثبت های دادهاز  پژوهش، این در

 مرجع با AG/AGCL الکترود 64 با ثبت زمایشآ این شده است. در

 روی بر زمایش. آاستشده انجام گوش پشت در 9دئیستوما استخوان

 میانگین با دست راست(شد انجام سالم بینایی با سالم مرد 29

 علوم دانشگاه اخالقی کمیته توسط آزمایش پروتکل(. سال24سنی

 تأیید ایران فارماکولوژی و فیزیولوژی انجمن و شهیدبهشتیپزشکی

   کنید.می مشاهده را آزمایش کلی پروتکل 1 شکل در. استگردیده

 
 .]12[: پروتکل کلی آزمایش1شکل

 گردد. می ظاهر شکل اول فرد تمرکز و شدن ثابت برای ابتدا در

 از بعد .شود می داده نمایش ثانیهمیلی 200 مدت به اینشانه سپس

                                                            
1 Coherence 
1 Partial Coherence 
3 Mutual Information 
4 Partial Mutual Information 
5 Phase Locking Value 
6 Imaginary Phase Delay Coherence 
7 Phase Lag Index 
8 Weighted Phase Lag Index 
9 Mastoid 

 صورت به یچرخش با تحریک شده قرارداده تأخیرنشانه، با  نمایش

 زمان در آزمایش مورد فرد .شودمی ظاهر ساعتگردیا پاد ساعتگرد

 دهد فشار را چپ یا کلید راست ترتیب به چرخش نوع طبق باید پاسخ

 متفاوت ریتمیک آزمایش یک با آزمایش اینکه خاطر به آن از بعدو 

 ظاهر مغز روی بر تحریک فرکانس ریتمیک آزمایش در زیرا)باشد

 گوسی توزیع یک از تصادفی به صورت آن زمان که خیریتأ(میشود

 قرار آمده،بدست ثانیهمیلی 600 واریانس و ثانیهمیلی 900 میانگین با

 تحریک، نمایش از قبل شد اشاره که طورهماناست. شدهدهدا

 حالت به دو آزمایش ،پارامتر این با که است شده داده قرار تأخیری

-قابل حالتدر است.شده تبدیل بینیپیشغیرقابل و بینیپیشقابل

 800یا  400،150،83 اعداد از یکی آزمایش فقط هر در ،بینیپیش

-غیرقابل حالت در اما .استشده محسوب تأخیر عنوان به ثانیه میلی

4 بین از تصادفی صورت به تأخیر ،آزمایش هر در بینیپیش

این تأخیرها به  .استشده انتخاب ( 800و 400،150،83تاخیر)

اند که هیچ کدام ضریبی از دیگری نباشد تا باعث صورتی انتخاب شده

به زمان  هاایجاد ریتم خاصی نشود، همچنین برای انتخاب این تأخیر

است تا ضریب درستی شدههرتز(توجه 60یم مانیتورها)فرکانسهر فر

با هدف  هرتز  1000برداری سیگنال با فرکانس نمونه از آن باشد.

بررسی ادراک زمان در انسان و نقش نوسانات مغزی در پردازش 

در آن مطالعه به این  .[12]ثبت گردیده استبندی اطالعات زمان

ترین بینی زمانی در توان آلفا در طوالنینتیجه رسیدند که اثر پیش

 رد.ثانیه(وجود دامیلی800دوره تأخیر)

 روش بررسی -3

-در پژوهش انجام شده، مطالعه بر روی زمان در دو حالت پیش

دیتای مورد نظر  .ه استبینی صورت گرفتپیشبینی و غیرقابل

ها انجام روی دادههای الزم پردازش. پیشاست  ]12ّ[برگرفته از مقاله
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-مغزی  به دست آوردههای تمامی ارتباطات بین کانالو  استهشد

-های آماری انجام شده پرداخته. سپس به بررسی آزموناستهشد

 2شکل اند.مورد مقایسه قرار گرفته ،. در انتها نتایج حاصلاستهشد

 دهد.را نشان می های انجام شدهآنالیز آماری مقایسهفلوچارت 

 

 های انجام شده.: فلوچارت آنالیز آماری مقایسه2لشک

 پیش پردازش -1-3

 EEGLABها، با استفاده از جعبه ابزار مرحله پیش پردازش داده

 DCحذف -1: پیش پردازش به ترتیب مراحل در متلب انجام شد.

-حذف کانال-3هرتز  5/0فیلتر باالگذر با فرکانس قطع -2سیگنال 

حذف بخش -5های خراب یابی کانالدرون-VEOG 4وHEOGهای 

ها مؤلفهو حذف  ICAتحلیل-6های خراب سیگنال به صورت چشمی 

برای  10-20الکترود استاندارد 19مانده، الکترود باقی 62از باشد. می

 که به صورت بالینی قابل انتخاب شده است انجام تجزیه و تحلیل

 ثبت باشد و کل مغز را پوشش دهند.

 تخمین ارتباط -2-3

 و HERMES [13]برای تخمین ارتباط عملکردی از جعبه ابزار

تئوری این  مبانی و است.استفاده شده 1(PLIفاز)تأخیرشاخص روش

 است. روش در ادامه بحث شده

                                                            
1 Phase Lag Index 

 شاخص تأخیر فاز -1-2-3

مطابق  (PLI)ر ارتباط عملکردی شاخص تأخیر فازگتخمین

شود که از لحاظ تئوری، مقاوم به آرتیفکت هدایت (تعریف می1رابطه)

  .[14]باشدحجمی می
PLI = |〈sign(ΔΦ(𝑡𝑘))〉| (1)                           

 .باشدتابع عالمت می signکه

نفر در باند  29ارتباط عملکردی مربوط به هر  در این پژوهش،

-13هرتز(، بتا) 13-8آلفا) هرتز(، 8-4تتا) هرتز(، 4-1فرکانسی دلتا)

حاصل نتایج  است.هرتز( تخمین زده شده 49-30گاما) هرتز( و 30

که سطرها و ستون ها مرتبط با  است 19×19یک ماتریس متقارن 

کانال های استفاده شده در این تحقیق می باشد. هر درایه ماتریس 

است. درایه های ماتریس نده ارتباط بین دو کانال ثبت شدهنشان ده

نسبت به قطر اصلی متقارن است چون در ارتباطات عملکردی جهت 

مهم نمی باشد و در نتیجه در هر ماتریس به تعداد 
𝑁×𝑁−1

2
=

19×18

2
= د. در هر دو حالت از تمام حالت متفاوت خواهد بو 171

 . استهارتباطات بدست آورده شد ماتریس ،تأخیرها

 هاآنالیز آماری داده -3-3

رای آنالیزهای آماری ب SPSS24افزار در این تحقیق از نرم

است. به این صورت که شاخص ارتباطات عملکردی مورد شدهاستفاده

، با کانال 19 ی باندهای فرکانسی، درتحقیق برای همه استفاده در

در بین چهار تأخیر  (ANOVA)طرفه یاآنالیز واریانس یکاستفاده از 

برای اطمینان از . استقبل از تحریک بررسی شده در هر حالت

اده شد که نتایج استف FDR های معنادار بدست آمده از آزمونتفاوت

ANOVA گروهی از و برای پیدا کردن تفاوت درون استهید شدتأی

های با نمونه tآزمون  با .ه استاستفاده شد POST-HOCآزمون 

ارتباطات  مجزادر بین دو حالت در هر تأخیر به صورت  2جفت شده

-های معنادار به صورت مدلو تفاوت استهشدمعنادار بدست آورده

 .اندههای مکانی مغز ترسیم شد

 

2 Paired sample t test 
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 نتایج  -4-3

ه ها فرد در این آنالیز استفاده شد و تمامی داد 29اطالعات از 

ل د تا به تحلیمورد بررسی قرار گرفتنقبل از تحریک  ،در دوحالت

از تحریک، خیرهای داده شده در قسمت قبل بیشتر و بهتر از تأ

 .پرداخته شودارتباطات مغزی  مرتبط با

بل مقایسه تأخیرها در دو حالت پیش بینی و غیرقا -1-4-3

 پیش بینی

 شود این است که آیا تفاوتیکه مطرح می در این قسمت سوالی

؟ دارد یا خیر وجود مجزابه طور  در هرحالتخیرهای متفاوت بین تأ

خیر برای هر چهار تأ ANOVAتست آماری  برای بررسی این موضوع

که اختالفات  استقبل از تحریک محاسبه شدهدر هر دو حالت 

مون همچنین این آز .استهمعنادار در بین تأخیرها مشاهده شد

 .استهبدست آمد ،برای اطمینان از میزان اختالفات نیز FDRتوسط 

تست ، ANOVAدست آمده از آزمون سپس با توجه به نتایج به

POST-HOC هایی بر روی کانال(که مقدار معناداریP-Valu≤0.01 )

اطاتی تعداد ارتب 2و1طور که در جداول همان. استهداشتند انجام شد

ر دشود، بیشترین اختالفات میمشاهدهکه اختالف معنادار داشتند 

 800با  83باندهای بتا، تتا و گاما است که در باند بتا و تتا در تأخیر

 لتحا هر دو این اختالفات دربود.  اختالفات، بسیار قابل مالحظه

ختالفات البته تعداد ا .اندهبینی مشاهده شدپیشبینی و غیرقابلپیش

 .ستاهپیش بینی بیشتر بودقابلغیربینی از حالتپیشقابلحالتدر 

حالت  بین تأخیرها در(P-Valu≤0.01)دار: تعداد ارتباطات در اختالف معنی1جدول

 بینیپیش

 باندگاما باندبتا باندآلفا باندتتا بانددلتا تأخیرها

150-83 0 5 2 1 0 

400-83 0 30 0 14 104 

800-83 10 137 0 77 67 

400-150 0 5 0 5 53 

800-150 16 71 0 41 22 

800-400 17 6 0 5 0 

 

 

حالت  بین تأخیرها در(P-Valu≤0.01)دارمعنی: تعداد ارتباطات در اختالف 2جدول

 بینیپیشغیرقابل

 باندگاما باندبتا باندآلفا باندتتا بانددلتا تأخیرها

150-83 0 0 1 1 0 

83-400 0 7 0 1 26 

800-83 3 41 0 23 17 

400-150 0 1 0 1 34 

800-150 5 15 0 11 32 

800-400 1 0 0 1 0 

 

مقایسه حالت پیش بینی و غیرقابل پیش بینی در  -2-4-3

 هر تأخیر

 تحالکه آیا در دو  شودحال به مقایسه این موضوع پرداخته می

اری بینی در هر تاخیر اختالف معنادپیشبینی و غیرقابلپیشقابل

اند کانی مغز در بم های مدلدر این قسمت شکل وجود دارد یا خیر؟

اطات همچنین برای جلوگیری از نمایش ارتب است.شدهآلفا قرار داده

ای به خیلی کوچک و ضعیف، در هردو حالت آستانه

ف از است که اگر اختالشدهگین+انحراف معیار( قرار داده صورت)میان

 ند و در غیر این صورتشوآستانه بزرگتر باشند نمایش داده این

، در هر در ادامه در تمامی باندها بین این دو حالت نشود.نمایش داده

 .استهشدیر اختالفات بررسی و نتایج آوردهتأخ

دو بینمعناداراختالف

-وبینیپیشقابلحالت

 بینیپیشقابلغیر

-درارتباطاتنگینمیا

 بینیپیشقابلغیرحالت

-درارتباطاتمیانگین

 بینیپیشحالت

   
به  : میانگین ارتباطات در دو گروه قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی3شکل

انیه با ثمیلی  83همراه اختالف معنادار این دو حالت برای باند آلفا برای تاخیر

ابل راست خط آبی رنگ بیشتر بودن میانگین غیرق)در شکل اول از PLI تخمین گر

 پیش بینی از قابل پیش بینی و خطوط قرمز رنگ برعکس(
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دو بینمعناداراختالف

-وبینیپیشقابلحالت

 بینیپیشقابلغیر

-درارتباطاتمیانگین

-پیشقابلغیرحالت

 بینی

-درارتباطاتمیانگین

 بینیپیشحالت

   
به  ارتباطات در دو گروه قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی: میانگین 4شکل

 150ای تاخیرهمراه اختالف معنادار این دو گروه در قبل از تحریک برای باند آلفا بر

ن )در شکل اول از راست خط آبی رنگ بیشتر بودPLI میلی ثانیه با تخمین گر

 رنگ برعکس(میانگین غیرقابل پیش بینی از قابل پیش بینی و خطوط قرمز 

دو بینمعناداراختالف

-وبینیپیشقابلحالت

 بینیپیشقابلغیر

-درارتباطاتمیانگین

-پیشقابلغیرحالت

 بینی

-درارتباطاتمیانگین

 بینیپیشحالت

   
ه ب:میانگین ارتباطات در دو گروه قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی 5شکل

 400ای تاخیرگروه در قبل از تحریک برای باند آلفا برهمراه اختالف معنادار این دو 

ن )در شکل اول از راست خط آبی رنگ بیشتر بودPLI میلی ثانیه با تخمین گر

 میانگین غیرقابل پیش بینی از قابل پیش بینی(

دو بینمعناداراختالف

-وبینیپیشقابلحالت

 بینیپیشقابلغیر

-درارتباطاتمیانگین

-پیشقابلغیرحالت

 بینی

-درارتباطاتمیانگین

 بینیپیشحالت

   
به  : میانگین ارتباطات در دو گروه قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی6شکل

 800ای تاخیرهمراه اختالف معنادار این دو گروه در قبل از تحریک برای باند آلفا بر

 بیشتر بودن)در شکل اول از راست خط آبی رنگ PLI میلی ثانیه با تخمین گر

 میانگین غیرقابل پیش بینی از قابل پیش بینی و خطوط قرمز رنگ برعکس(

                                                            
 

 

 

 

 

 
 

شارش   استشده مشاهده 6تا  3های شکل همان طور که در

هر در کره ارتباط بین دو نیم و نیز اطالعات بین پشت سر و جلو سر

رود که . انتظار میاستوجود داشته تأخیرهایگروههمه برای حالتدو

های ای از مغز در حال آموزش زماننواحی ،بینیپیشحالت در

آهیانه ای در باند مغز در نواحی 1ادگیریهمچنین ید. نباشمتفاوت 

ای در قبل آهیانههای این پژوهش ناحیهآلفا وجود دارد که در یافته

-در حال آموزش است نیز فعالیت داشتهاز تحریک در زمانی که مغز 

سازگاری  ]15[های این پژوهش با نتایج مقالهیافتهبنابراین  .است

ثانیه ارتباط بین میلی 400در تأخیر بینیپیشدر حالت غیرقابل دارد.

در  استهتر شدبیشتر و قوی 3گیجگاهیو ناحیه 2سریپسناحیه

ی با ثانیه ارتباط بین نواحی پس سرمیلی 800در تأخیرحالیکه 

ذکر  [16]. همچنین در مقالهستنواحی جلوسر بیشتر مشاهده شده ا

ثانیه هیچ تفاوتی در میلی500است که مغز در تأخیرهای زیرشده

های این پژوهش اش ندارد، اما در یافتهنورونی 4های اسپایکیفعالیت

 .استشدهر تأخیرهای متفاوت اختالف دیدههای مغزی ددر نقشه

تفاوت معناداری وجود  حالتبرای بررسی این موضوع که بین دو 

α شده باجفتهایبا نمونه tاز آزمون  خیریا  استداشته = .05 

. استهگردیدکه در همه تأخیرها ارتباط معنادار مشاهده  شداستفاده

بینی از پیشثانیه میانگین ارتباطات غیرقابلمیلی 400در تأخیر 

ثانیه در جلوسر میلی 800در تأخیر  حالیکهدربینی بیشتر است پیش

 بینی بیشتر بودهبینی از پیشپیشغیرقابلمیانگین اختالفات 

بینی از در پشت سر میانگین اختالفات حالت پیش درحالیکه

در بقیه باندها  نیز نتایج بررسی  است.بودهبینی بیشتر پیشغیرقابل

 استهها اختالف معنادار بین دو حالت وجود داشتی آنشد و در همه

 ر ادامه به گزارش آن خواهیم پرداخت. که د

 بینیدر حالت پیش ثانیهمیلی 800و150,400در تأخیرهای باند دلتا:

درحالیکه  استهوجود داشت ارتباط بین ناحیه مرکزی و ناحیه پیشانی

 ثانیه ارتباط از ناحیه مرکزی به ناحیه جلوپیشانیمیلی 83تأخیر  در

. استهبودارتباط قوی از ناحیه مرکزی به ناحیه جلوپیشانی  و

1 Training 
2 Occipital 
3Temporal 
4 Spiking 
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ثانیه یک ارتباط بسیار قوی از ناحیه میلی800همچنین در تأخیر

پیش غیرقابل در حالتاست. مرکزی به ناحیه پیشانی نیز وجود داشته

-پیشعداد ارتباطات نسبت به حالت قابلت برای تمام تأخیرها، بینی

گرچه  ثانیهمیلی 800، در . در این حالتاستهبود بینی بیشتر

-هبه نسبت بقیه تأخیرها کاهش یافت ارتباطات قوی بود اما  تعداد آن

 است.

نواحی  أخیرها ارتباطات دری تهمههر دو حالت بین باند تتا: در  

. در استهگردیدای مشاهده جلوپیشانی و ناحیه آهیانهپیشانی، 

-هافتکاهش یارتباطات نسبت به بقیه تأخیرها  ،ثانیهمیلی  800تأخیر

 . اند

ر هر دثانیه نسبت به بقیه تأخیرها میلی 800باند بتا: در تأخیر

 ثانیه در حالتمیلی400در تأخیر .ارتباطات کاهش یافتدو حالت 

و از  شانییکی از ارتباطات از ناحیه آهیانه ای به پی بینیپیشقابل

از  هثانیمیلی800در حالیکه در تأخیر  استهآنجا به جلوپیشانی رفت

که  ت مستقیم به ناحیه جلوپیشانی رفتناحیه آهیانه ای به صور

 گردیدهتوان نتیجه گرفت پردازش در زمان باالتر، طوالنی تر می

قیه همچنین ناحیه پیشانی در همه تأخیرها ارتباطاتی را به ب. است

ه بپیش بینی نسبت و ارتباطات در حالت غیرقابل استهداشتنواحی 

 .اندهیشتر بودحالت پیش بینی ب

و در  برای تمام تأخیرها پیش بینیدر حالت غیرقابل باند گاما: 

ر ارتباطات د ،ثانیهمیلی 150و 83های تأخیر برایحالت پیش بینی 

پشت  همچنین ارتباط بین نواحی .استهگردیدسراسر مغز مشاهده 

  .استهاهده شدمشسر وجلو سر نیز در هر دو حالت 

است که در بیان شده [12]در نتایج حاصل از مقاله

-الیپذیری روی رفتار وجود دارد درحبینیثانیه پیشمیلی800تأخیر

الت معنادار بین دو حی تأخیرها تفاوتکه در پژوهش حاضر، در همه

  .استهشددیده

 نتیجه گیری-4 

 ثانیهمیلی400بینی در تأخیر در باند بتا در حالت قابل پیش

یکی از ارتباطات از ناحیه آهیانه ای به پیشانی و از آنجا به جلوپیشانی 

از ناحیه آهیانه ای به صورت  800رفته است در حالیکه در تأخیر 

توان نتیجه گرفت مستقیم به ناحیه جلوپیشانی رفته است که می

ی پردازش در زمان باالتر، طوالنی تر شده است. همچنین در باندها

ارتباطات  تعدادثانیه میلی 800دلتا، تتا، بتا، در هر دو حالت در تأخیر 

ارتباطات در تعداد نسبت به بقیه تأخیرها کاهش یافته است و این 

بینی بوده است و در پیشبینی بیشتر از حالت پیشحالت غیرقابل

ثانیه، میلی 800و  400بینی در تأخیرباند گاما در حالت پیش

 نسبت به بقیه تأخیرها کاهش یافته است. ارتباطات
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