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مدلسازی اتصاالت نواحی مغزی جهت شناسایی اختالالت مغزی ناشی از غواصی با
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چکيده
بیماریغواصانعارضهايستکهبدنومغزانسانرابااختالالتيروبروميکند.بااپاردازشسایگنالهاایالکتروانسافالوگرافيغواصاان،
ميتواناطالعاتيرادررابطهبااختالالتنوروفیزيولوژيکآنهااستخراجکردونواحيمغزیدچارعارضهرابهصورتدقیقمشاخ نماود.
یگنالهایثبتشدهغواصانوافرادغیرغواصکهشاملآنتروپيوانارژیاسات،

يژگيهایاستخراجشدهازس
دراينمقالهبااستفادهازو 
مدليمبتنيبرکارکردمغزاينافرادارائهخواهدشدکهقادربهنمايشسازماندهيواتصاالتنواحيمغزیآنهااست.اينمدلبااستفاده
يدهادکاهدراتصااالتدرون
يدهد.نتايجبهدستآمادهنشاانما 
ازشبکههایعصبيسلوليطراحيشدهاستوکارکردمغزرانشانم 

یهایبرخينواحيمغزغواصانشاملO1،T8،T7و،)p<0.05(O2نسبتبهافرادغیرغواصتفاوتهاييوجوددارداماارتباطاتکامالً
ناح 
يشود.
طبیعيبینکلیهنواحيمشاهدهم 

واژگان كليدی :الکتروانسفالوگرافی ،شبکه عصبی سلولی ،ایموتيو ایپک ،غواصی.

تاريخدريافتمقاله69/57/11:
تاريخپذيرشمقاله69/12/29:
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آمدهاست.البتهدرمواردغواصياشاباع،آزمايشااتنشاان
يشودياابسایارکمتاراز
يدهندکهاينضايعاتايجادنم 
م
غواصانآماتوریاستکهبهدلیلعدمرعايتاصولغواصي
يشاوندودرطاول
دچارحبابهایکوچاکدرونر هااما 
يگردند[.]5
مدتصدماتمغزیجبرانناپذيریراباعثم 
برایکمکبهتشاخی بسایاریازنابهنجاريهاایمغازی،
یگنالهاایالکتروانسافالوگرافي

یلهایزيادیبررویس
تحل 
( ،)EEGانجامگرفتهاسات.مغازبوسایله EEGازبرخاي
یتهاوفعلوانفعاالتخودباهماااطالعااتماوثقيرا
فعال 
یگنالهااوپاردازش

يتوانباثبتدقیقايانسا
يدهد،م 
م
آنها،برخي اطالعااتوويژگايهاا رااساتخراجکارد[.]5

باهعااالوهبااامقايسااهومطالعاااتاياانپااردازشهااا،برخاي
اختالالتمغزیوروانيرابادرجهصحتباالتشخی داد.
يتوانباامطالعاه
همچنینپسازتجويزرونددرمانينیزم 
منظ ورصدفعالیتمغزیبیمار،ازدرصدپیشرفتدرمان
بیمارمطل شد[.]6
مطالعاتي کهدرموردالگوها،سازماندهيواتصاالتناواحي
مغزافرادانجامگرفتهاساتحااکيازالگوهاایخاصايدر
یهایاتصال،درمغاز
سازماندهيمغزافرادعادیونابهنجار 
یماریهای مغازی ونوروفیزيولوژياک اسات

افرادمبتالبهب
[15و.]11مغزعالوهبراينکهدرحااالتمختلافانساان،
دارایاتصاالتوالگوهایمختلفياست،براساستحقیقاات
انجامشدهدربیماریهاینوروفیزيولوژيکنیازازالگوهاای
متفاوتيبرخورداراست[.]15ابزارهاایمتعاددیهمچاون
آرآیوغیره،ازابزارهاایاساسايدر
ام 
الکتروانسفالوگرافي  ،
شناختاختالالتنوروفیزيولوژياکاسات[.]12باراسااس
ويژگيهایمستخرجازاينتصاويروسایگنالهااوتحلیال
يتوانبهالگوهایمغزیدستيافات[.]12درايان
آنهام 

مقالهقصدباراياناساتکاهنابهنجااریهاایموجاوددر
آنهاارائاه
قسمتهایمختلفمغزواتصاالتنواحيمغزی 

مدلهاای
یماریهایمختلف ،

شود.محققینبسیاریبرایب
متفاوتيجهتتشاخی ونماايشالگوهاایمغازیبارای
ازآنهابه
یهایمختلفارائهدادهاند[.]13برخي 
نابهنجار 
یگنالهای الکتروانسفالوگرافيبهتشاخی تفااوت

کمکس
درالگوهایمغزیبیمارانپرداختهانادوبیاانکردنادکاه
یگنالهای الکتروانسافالوگرافي

تفاوتهای چشمگیری درس

بیماراننورولوژيکيوجوددارد[.]12

 -1مقدمه
درغواصيبهعلتفشاراکسیژنبافتيکههنگاماستنشااق
اکسیژنبافشاراکسایژنحبابچاهایبسایاربااالباهوجاود
يشودکهبارایبسایاریازبافاتهاایبادن
ميآيدباعثم 
زيانآورباشد.اينموضوع،بهويژهدرموردمغازنیازصادق
غشاءهای
يژگيهایالکتريکي 
ميکندزيراموجبتغییردرو 
يگردد[.]3-1
سلوليدرمغزم 
گائووهمکاران،نشاندادندکهغواصياساکوبادرشارايط
سختمثلآبسرد،باعمقبایشاز45متارويااتعاداد
يتوانداثراتبرگشتناپاذير
بیشتراز155غوصدرسالم 
عصبي-روانيايجادکند.غواصيدرفشارهایباالدرحادود
يتوانادعالئا عصابي-روانايغواصاانرا
15الي13بارما 
بهوسیلههوای
تشديدکندبخصوصدرشرايطيکهغواصي 
فشرده(عادی)انجامشدهباشد[.]4
سبتوپترسندرسال1665اثباتکردندکهدرغواصاان
يهایمتعددیانجام
عمراني کهدرشرايط غیر اشباعغواص 
دادندبطوربالینيشاهدیبرتغییراتيااتااثیراتعصابي-
روانيوجاودناداردولايطاوالنيشادنواکانشدادنباه
حرکاتکامالمشاهودباودهاسات[.]7بعضاي ازغواصاان
میانسالکهبهطورمکرردرمعرضفشارهایبااالدرعماق
يگیرنااددچاااراخااتاللدر
باایشاز95متاارآبقاارارماا 
يشاوندکاهدرامآرآیقابال
مسیريابيوضايعاتمغزیما 
باتعدادغوصهایمريضارتباطمستقی 

تشخی استکه
دارد.اينمسئلهتوسطتالپاالروهمکارانشدرساال2555
اثباتشد[.]9دربینغواصانصنعتيباوریوجودداردکه
يکاثرپانچدرانک1رویمغزدراثرغواصيباهوایفشرده
يتواندباعثديمانس2گردد.اختالاللت
يگرددکهم 
ايجادم 
عصبيورفتااریکاهدرساندرومعصابيفشااربااالباروز
يدهاد.
ميکندنواحيخاصيازمغزرانیزتحتتاثیرقرارم 
درغواصانآماتورگاهيضايعاتبهوجودآمدهازقبلجما 
يشوندونهايتاباعثتحلیلرفاتنناحیاهزيارکاورتکس
م
يشود.درآزمايشاتمختلفباینگاروهافارادغیار
مغزیم 
غواصوغواصنشاندادهشدهکهضاايعاتيدرناحیاهزيار
يآيدکهنابهنجاریهاای
بهوجودم 
کرتکسمغزافرادغواص 
يکند.ايننتايجبهکمکآزمايشاتيکاه
پايداریراايجاد م 
ياسکنمغزغواصانگرفتهشدهباهدسات
يت 
ازامآرآیوس 

Punch Drunk
Dementia

1
2
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مدلساازیساازماندهيمغازغواصااندر
تحلیلسیگنالو 
مقايسااهباااافاارادسااال اساات.اياانمقالااهباادينصااورت
سازماندهيشدهاستکاهپاسازبیاانمقدماه،دربخاش
دوم،نحوهثبتسایگنال،اساتخراجويژگايومادلساازی
سازماندهيمغزارائهميشود.دربخشسومبهتحلیلنتايج
ودربخشچهارمنتیجهگیریارائهخواهدشد.

یهای
روشهایارائهشدهجهتتشخی نابهنجار 
درکلیه 
یگنالهاایالکتروانسافالوگرافيباوده،

مغزیکهبراساسس
روشهایجداسازیافرادسال وبیماربهصورتآماریبوده

روشهابدونارائهمدلييکتاازعملکردمغزباه
است.کلیه 
يکهمدليکهدرايان
مغزپرداختهانددرحال 

بررسينواحي
مقالهارائهشدهبراساسروشيهوشمندومتمرکز،مبتناي
يباشد.
برعملکردمغزانسانواتصاالتنواحيمختلفآنم 
یهایوبارونناحیاهای
اينمدلاتصاالتپیچیدهدرونناح 
يدهدوبیان
مغزغواصاندچارعارضهوافرادسال راارائهم 
درسالهایمتمادیچهاثراتيرا

يکندکهغواصيمداوم
م
برقسمتهایمختلفمغز،درنیمکرههاایراساتوچا 

يگذارد.همچنین مدلپیشنهادی براساساتصااالت
مغز ،م 
يکناحیهبانواحيهمجواروغیرهمجوارخودهمانندمغاز
کهاگرتحريکيدرقسمتيازآناتفاقبیفتد،کلیهنواحيو
قسمتهای مختلفرابطورمساتقی وغیرمساتقی  تحات

يکندواتصاالتمغزافرادسال و
يدهد،عملم 
تاثیرقرارم 
يکند.در
غواصاندچارعارضهمغزیرابايکديگرمقايسهم 
اينمقالهارائهواجرایتحقیقانجامشدهشاملدومرحلاه
اساسياست.مرحلهاول،ثبتسیگنالEEGومرحلهدوم،



 -2مواد و روشها
اجرایاينتحقیقازذومرحلهاساسيتشکیلشادهاسات.
مرحلهاولشاملثبتسیگنالومرحلاهدومشااملپایش
ومدلسازی اسات

پردازشهای موردنیاز ،استخراجويژگي 

يشاود.شاکل
کهدرزيرهريکبهطورکاملشار دادهما 
يدهد.
()1دياگراممراحلروشپیشنهادیرانشانم 


 -1 -2شركت كنندگان
بهعلتنبودنپايگاه دادهEEGمناسبازغواصان،درايان
یگنالهاشد.از17غواص

تحقیقاقدامبهجم آوریاينس
مردو17نفرمردانايکاهتااکنونغواصاينکاردهبودناد،
سیگنالثبتشد.





شکل ( )1دیاگرام مراحل روش پيشنهادی.
جدول( )1اطالعات آماری دو گروه افراد غواص و غير غواص.
غیرغواص
(تعداد=)12

متغیرها
سن
آیکیو
عادتاستفادهازدست
راستدست
چ دست

انحرافمعیار  میانگین
31/3  7/6
115/25  5/63

غواص
(تعداد=)14

تعداد

11
1
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انحرافمعیار  میانگین
32/5  9/3
115/41  5/95

تعداد

p

5/732
5/637
15
4
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[.]14ايندستگاهبانرخنمونهبرداری،125HZاقادامباه
ينمايد.درهنگامثبت،ارتباطدرستزمین
ثبتسیگنال م 
دستگاه،ارتباطصحیحکاناالهاایدساتگاهباامحالهاای
صحیحپوستسرموردتوجهقرارگرفت.برایحاذفناويز
يکند.هنگامي
شهر ،دستگاهازفیلترناچ75HZاستفادهم 
يتوانشاروع
يرههایالکتروددرنرمافزارسبزشدندم 
کهدا 
بهثبتسیگنالنمود.شکل()3دساتگاهايموتیاوايپاکرا
يدهد[.]17
نشانم 


ثبتشدهازغواصانباهعلاتساابقهضاربهباه
يکسیگنال 
سریکهداشتحذفشد.سهسیگنالمرباوطباهافارادی
کهتااکنونغواصاينکاردهبودنادودارایساابقهبیمااری
نوروفیزيولوژيکيبودندنیزکنارگذاشتهشد.بهطورکلي14
سیگنالغواصانو12سیگنالافرادیکهتااکنونغواصاي
نکردهاندجهتاستفادهدراينتحقیاقانتخاابشاد.کلیاه

افرادموردآزمايش،حداقلدوهفتهقبالازثباتسایگنال
EEGدارومصرفنکردناد.غواصااننیاز هیچگوناه ساابقه
ناهنجاریعصبييابیماریديگرینداشتهوداروييمصرف
نکردهبودند.اينافرادبارضايتخودشاندرمطالعهشرکت
کردند.اينافراددرمحدودهساني27تاا45ساالبودناد.
میانگینوانحرافمعیاارمحادودهسانيغواصاان  32/5
9/3ومیانگینوانحرافمعیارمحدودهافرادیکاهتااکنون
يباشد.درافرادمنتخبازدو
غواصينکردند 7/6  31/3م 
گروهاختالفمعناداریازلحاظسنيبراساسآزمونتسات
یکیاو
تي()p value ./732مشاهدهنشد.تماميافارادآ 
باالتراز57داشتند.


 -3 -2تحليل و پيش پردازش سيگنال
سیگنالهابرایهرفردبهمدت25دقیقاهدرحالاتبیاان
یهای(354
شدهثبتشد.پسازثبتسیگنال،قطعات3ثان 
یگنالهاااکااهعاااریازاغتشاااش(خصوصااا

نمونااه)ازساا
2
اغتشاشهایچشميوحرکتايوالکتروماايوگرام )،بودناد

توسطيککاربرماهروتحتنظرمتخص مغازواعصااب
انتخابشد.بهطورکليازهرفرد45قطعاهانتخاابشاد.
جهتآمادهسازی اولیه سایگنال ،باهصاورتنارمافازاری،
عملیاتحذفاغتشاشوتداخالتبارقشاهرانجاامشاده
است.

 -2 -2ثبت سيگنال
موردهایماوردمطالعاهدرهنگاامثباتسایگنالدر
کلیه 
کهچشمانآنهااباازباود،بارروی

محیطيآرام،بهصورتي
صندلينشستندودرحالتاستراحتبودناد.ازايانافاراد
خواستهشدهبودکهآرامشخودراحفظکنندودرصورت
امکانبهيک نقطهنگااهکنناد.آنهااکمتارينحرکاترا
داشتندتامیزاناغتشاشاتدرسیگنالهایثباتشادهباه
يتهایزمانيکاهدرثبات
حداقلبرسد.باتوجهبهمحدود 
يسی ايموتیوايپاک
سیگنالازافرادوجودداردبادستگاهب 
اقدامبهثبتسیگنالشد.استفادهازايندستگاهراحاتتار
استوزمانيبراینصابآنباررویساراحتیااجنیسات.
ايموتیوايپک،1يکدستگاهثبتسایگنال14کانالاهاسات
کهبرایثبتسیگنالبیماراندرشرايطخاصوتحقیقاات
ويژهطراحيشدهاسات.عملیااتثباتسایگنالدرمرکاز
غواصيکیشانجامشد.الکترودهاادرموقعیاتهاای،AF3
O1،P8،P7،T8،T7،FC5،F4،F3،F8،F7،AF4وO2
همانندشکل()2بررویپوستسرقرارگرفت.
ازنرمافزارايموتیوايپکبرایثبتسیگنالوتبديلآنباه
يشاود
فرمتقابلخواندندرنرمافازارمتلاباساتفادهما 
Emotiv Epoch



شکل ( )2موقعيت الکترودها بر روی سر.

شکل ( )3دستگاه ایموتيو ایپک.

1


EMG
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N

اطالعاتکانالهابهصورتيکآرايهدراختیارباودهکاهباا

استفادهازبرنامهمبدل،اطالعاات14کاناالآندرمحایط
لهابصورتنرمافزاریدربازه
متلب،بازخوانيشدند.سیگنا 
5/1الي55هرتزفیلترشدند[.]19


()3

) H(X)  - p(x i ) log10 p(x i
i 1

کهدرآن  Hبیانگرآنتروپي شانون سیگنال Xو ،Nتعداد
نمونهها مي باشد X = {x1, x2, …, xi} .دسته ای از
کل  
رخدادهای تصادفي استو) p(xiاحتمالرخدادتصادفي xi
است .آنتروپي ،معیار عددی از میزان تصادفي بودن يک
يتواند بعنوان يک ويژگي برای تحلیل
سیگنال است و م 
ميشود .در اين
دادههای سری زماني  ،EEGاستفاده  

تحقیق بارابطه()4کهدرزير آمدهاستآنتروپيمحاسبه
ميشود[:]15


 -4 -2استخراج ویژگی
یگنالهااایEEGاز

اسااتخراجويژگاايهااایمناساابازس ا
اهمیتوياژهایبرخاورداراسات.بااانتخاابصاحیحايان
يتوانعملکردبهتریازمغزراباتوجهبهمادل
يژگيها،م 
و 
تحلیلهایانجامشدهبیاان

يهاو
ارائهشدهنشانداد.بررس 
گيهایمنتخابازقبیالانارژیوآنتروپاي
يکندکهويژ 
م
یگنالهاای،EEG

يکند.ابتداازسا
نتايجبهتریراحاصلم 
يژگيهایآنتروپيوانرژیازآناستخراجخواهدشدودر
و 
آخاار،مقاااديرب اهدسااتآماادهب اهعنااوانورودیبااهماادل
يشود.
پیشنهادیدادهم 






N

E  di, j2 log d 2i, j
j1

()4
دراينجاEبیانگرآنتروپيودرواق آنتروپيتوصیفآماری
ازمیزانتصادفيبودنوتغییرپاذيریياکسایگنالEEG
است.استفادهازاينويژگيکمکشاايانيباهجداساازیو
يکند.
مقايسهدونوعسیگنالمختلفم 


 -1 -4 -2انرژی
درپردازشسیگنال ،انارژی کالسایگنال زماان-گسساته

 -5 -2روش پيشنهادی

بهصاورترابطاه()1تعرياف
] x[nدرفاصله n1 ≤n ≤ n2
يشود:
م

مدلارائهشدهمبتنيبارعملکاردمغازانساانواتصااالت
يباشاد.مغاز،دارایاتصااالتپیچیاده
نواحيمختلفآنم 
یهایاستهمچنیناتصااالتديگاریبااناواحي
درونناح 
همجواروغیرهمجوارخوددارد.بطورکلي،اگرتحريکيدر
قسمتيازمغزاتفااقبیفتاد،کلیاهناواحيوقسامتهاای
مختلفمغزرابهطورمستقی وغیرمستقی تحتتاثیرقرار
يدهد.دراينمقالهمدليبراساسشبکهعصبيسالولي1
م
يشودکهبهنماايشونحاوهاتصااالت
( )CNNارائهدادهم 
درونناحیهایوبرونناحیهایمغازافارادغاواصوغیار
يپردازد.اينمدلمبتنيبرشابکهعصابيسالولي
غواصم 
کنشهاای
پیشنهادشدهزيراابزاریمناسببرایارايهبره  
نواحيبريکديگراست.
يکنناد
CNNها،سیگنالهایورودیرادرلحظهپردازشم 
ودرواق خاصیتپیوستگيزمان،پردازشموازی،پردازش
يژگيهایاتصالموضاعيايانساامانه
يدرنگسیگنالوو 
ب
استکهسبباساتفادهازايانابازار،درمادلساازیروش
پیشنهادیشدهاست.واحداصليوديناامیکيشابکههاای
عصبيسلولي،سلولنامداردکهبهطورمحليباهمسايگان
خوددرارتباطند[.]16هرسلولدارایورودی،خروجايو

2

()1

n2

] x[n

E(l) 

n  n1

دراينتحقیق،انرژیسیگنالبصاورتزيارمحاسابهشاده
است[:]15
N

()2

E(l)   d i2  T / N
i 1

بطوريکهNتعدادنموناههاایdiسایگنالاساتوTدوره
تناوباست.
 -2 -4 -2آنتروپی
آنتروپيشانونياکمفهاوماساسايآنتروپاياطالعااتدر
نظريهاطالعاتدرارتبااطبااايانمطلاباساتکاهياک
سیگناليايکرخداداتفااقيتااچاهحادتصاادفياسات.
آنتروپياطالعاتکهبهناامآنتروپايشاانونها شاناخته
ميشوددرواق میزانتصادفيبودنرابهصورتيکسنجه
رياضيگزارشميکند.آنتروپييکاندازهگیاریآمااریاز
ينظميطیف
اعدادتصادفياستکهمعیارخوبيازمیزانب 
يدهدوازرابطاهزيارمحاسابه
سیگنالدراختیارماقرارم 
يشود[:]15
م

Cellular Neural Network
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يگانشاان
يهاباتاثیرازهمسا 
حالت1است.حاالتوخروج 
يشاوند.اتصااالتباینهمساايگانوزننامیاده
محاسبهما 
يتواناد
شودوبااستفادهازوزنهاشبکهعصبيسلوليم 

م
ي
دينامیکبودنشراارائهدهاد[25و.]21جزئیااتبیشاتر
يباشدوبرایاطالعاات
اين ساختاردرادبیاتفنموجودم 
بیشتر بهمراج ارجااعدادهشادهرجاوعشاود[.]16-21
بهدلیلکاربردهایزيادیکهCNNهابراینمايشکاارکرد
امانههایپیچیدهوالگودارنددراينتحقیقنیازازCNN
س 
دوبعدیبرایمحاسبهارتباطنواحيبايکاديگروازCNN
سهبعدیبرایمحاسابهاتصااالتدرونناحیاهایاساتفاده
خواهدشد.


يکرويکردتناوبيبرایتحلیلروشلیاپانوفاست [.]22
دراينجاهمسايگي ،r = 1برای ) C(i,jدريک شبکهعصبي
سلوليبرابرستبا:
()7

N r  i, j  {C  k, l  | max  k  i , l  j   r,
}l  k  M; 1  l  N

يتاوان
بطوريکهrعددصحیحمثباتاسات.باهساادگيما 
دريافتکهسامانههمسايگيتعريفشدهدرباالهماوارهدر
حااااالنمااااايشيااااکدسااااتهخااااواصمتقااااارندر
)C(i,j)∈Nr(k,lو)،C(k,l)∈Nr(i,jباارایتمااام)C(i,jهاااو
يباشاد[16وu.]25
)C(k,lدريکشبکهعصبيسلوليما 
ورودیx،حالتوyخروجايسالولاسات.معادلاهحالات
سلولبصورتمعادله()9است:
A  i, j;k,l  .y kl  t  

 - 1-5 -2ساختار مدل
()9

دلیل استفاده از  ،CNNهمین بره کنش های محلي
مستقی و سراسری غیرمستقی است زيرا مغز نیز
عملکردیاينگونهدارد.باتوجهبهاينکهنواحيمختلفمغز
با يکديگر ارتباط دارند قبل از محاسبه اتصاالت درون
قسمتهای مختلف مغز ،ابتدا بايد مشخ شود

یهای 
ناح 
که هر ناحیه با نواحي ديگر چقدر ارتباط دارد .ارتباط و
تاثیرات هرناحیه برروی نواحي ديگر بااستفادهازساختار
يشود .چون در اين تحقیق از
پیشنهادی زير محاسبه م 
ايموتیو ايپک  14کانالهبرای ثبتسیگنال استفادهکردي 
بايد ارتباط 14ناحیه بايکديگر محاسبهشود.بااستفادهاز
ساختارشبکهعصبي سلولي شکل(( )4ب)،اتصاالتبرون
يشود.ارتباط
یهای (بین نواحي)مختلفمغزمحاسبهم 
ناح 
کلیه اين نواحي در اين ساختار بهطور مستقی و
غیرمستقی درنظرگرفتهشدهاست.هرسلول،نمايندهيک
ناحیهاست.هريکازمرب هایشکل(()4ب)،معرفيک
یانکننده سطر سلولها و  jمعرف
سلول ) C(i,jاست i .ب 
ستون شبکه سلولهاست .کلیه نواحي با يکديگر مرتبط
هستند .همانطور که بیان شد میزان ارتباط  14ناحیه در
اينقسمتمحاسبهخواهدشد.بردارويژگياستخراجشده
يشود سپس
به عنوانورودی بههريک ازCNNهادادهم 
سلولهاطبقمعادالتي کهدرزير بیان
هاوحالتهای  


وزن
يگردد .در اين مقاله از الگوريت 
يشود محاسبه م 
م
استفادهميشود.اين

يادگیریحالتبرایآموزشCNNها
الگوريت مبتنيبرتئوریثباتحالتميباشدکهدرواق 
State



 k,l N i, j

dx ij  t  / dt  x ij  t  

B  i, j;k,l  .u kl  t   z  i, j;k,l 



 k,l N i, j

يندکسهایسلولهایهمسايهاستپويااييشابکه

kوlا
عصبيسلوليشااملهاردوفااکتورباازخاوردخروجايو
مکانیزمکنترلورودیاست.اثرباازخوردخروجايهماواره
وابستهبهپارامترهای تعاملي) A)i,j;k,lواثرکنترلورودی
وابستهبه)B)i,j;k,lوzباياساساتxi,j(t+1).درعملیاات
)تعريفميشود.

بهصورتمعادله(5
CNNزمانگسسته 
()5

A  k  i,l  j .x i, j  t  



 k,l N i, j

) B  k  i,l  j .u i. j  t   z  i, j;k,l 

( x ij  t   f





 k,l N i, j

کهدرآنθ < 0ويکمقیاسثابتاست.خروجيسلول
يشود.
براساسمعادله()5محاسبهم 

( yij  t   f x ij t    1/ 2   x ij t  1  x ij t  1 , )5
1  i  M; 1  j  N

همانطورکهبیانشدبهکمکشکل(،)4مقدارارتباطبین
سلولها
يشود.درواق خروجي 
(سلولها)محاسبهم 

نواحي
يکند.
میزانارتباطبیننواحيرامشخ م 
درمرحلهبعدقصدمايافتناتصااالتدرونناحیاهایمغاز
غواصاااندرمقايسااهباااافاارادغیاارغااواصاساات.دراياان
يشاود
مدلسازینیزچوناز14ناحیهمغزسیگنالثبتما 
يشودتااتصااالت
بنابراين14ناحیهازمغزدرنظرگرفتهم 
یهایهرناحیهمحاسبهگردد.درهرناحیاهبارای
درونناح 
یهای،يکشبکهسلوليسهبعدی
نمايشاتصاالتدرونناح 
يشود.
4×4×2استفادهم 


1
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(الف)



(ب)



شکل ( )4ساختار پيشنهادی برای محاسبه اتصاالت برون ناحيه ای نواحی مختلف مغز( ،الف)  14ناحيه مغز درنظر گرفته شده و (ب)
ساختار پيشنهادی بر اساس شبکه  CNNكه مقدار اتصال بين  14ناحيه را محاسبه میكند.

یکاهدرهارشابکهسالوليدرهارناحیاهمیازان
بهطاور 
ارتباطيکهباديگرنواحيمغزداردبراساسمقاديربدست
يشود.الزمبهذکراستکه
آمدهازمدلشکل()4اعمالم 
دراين مقالهبهطورمثالازشابکهعصابيسالولي4×4×2
يتوانادهارسااختاربزرگتارديگارینیاز
استفادهشدهوم 
استفادهشودزيرامغزانسانازهزارانسلولاساتفادهشاده
امابرایک کردنحج محاسباتازاينسااختاراساتفاده
شدهاست.
شکل(،)7يک CNNسهبعدی باابعااد ( 4×4×2تعاداد4
سطرو4ستونسلولودوبعد)استفادهشدهدرهرناحیاه
يدهد.سالولساطرiموساتونjاموبعادkام
رانشانم 
بهصورت) C(i,j,kنشاندادهشدهاسات.خاطهاایرسا 
سلولهاکهبیانکننادهباره 
شدهدرشکلزيرلینکبین 
کنشمساتقی سالولهااباررویيکاديگراساترانشاان
يدهد.
م
مدلارائهشدهدرواقا مادليباراینشااندادناتصااالت
یهای،اتصااالتسراساریوغیارمساتقی 
محلي،درونناح 
نواحيمغزافراداست.همچناینايانمادلمیازانارتبااط
يدهد.معمااری
نواحيمختلفمغزبايکديگررانیزنشانم 
اينمدلمبتنايبارتوپولاوژیمغازوقارارگارفتنمحال
الکترودهایدستگاهبررویپوستسرپیشنهادشدهاسات.
باتوجهبهنواحياصليمغزوالکترودهاييکهازهرناحیاه
يدهادسارانجامباهمعمااری
عملثبتسیگنالراانجامم 
کليزيردستيافتاهشادکاهشااملناواحياصاليلاوب
یانهای،لوبگیجگاهيولوبپسسریدر
پیشاني،لوبآه 
یمکرههایسمتچ مغزاست.

ن

شکل ( )5ساختار شبکه عصبی سلولی  4×4×2استفاده شده در هر
ناحيه مدلسازی مغز.


معماریکليمدلپیشنهادشادهدرشاکل()9نشاانداده
يتواناتصاالتناواحيمغاز
شدهاست.بهکمکمدلزيرم 
يکنندراارايهدادوالگاوی
غواصانوافرادیکهغواصينم 
اتصااااالتمغااازیراباااايکاااديگرمقايساااهکاااردواگااار
آنهابهوجودآمدهباشادرا
نابهنجاریهاييدرنواحيمغزی 
تشخی داد.دراينشکلبطورمثالارتباطناحیهAF4با
ديگرنواحينشاندادهشدهاستدرصورتیکهکلیاهناواحي
باه درارتباطندوفلشهابیانکنندهارتباطيکناحیهباا
ديگرنواحياستوهمانطورکهبیانشداينمقاديربامدل
شکل()7محاسبهشدهاست.
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شکل ( )6ساختار مدل پيشنهادی برای ارائه كاركرد مغز و نمایش



اتصاالت درون ناحيهای.


حاالتوخروجيسالولهاادرهارشابکهعصابيسالولي
بهترتیبباامعاادالت()6و()15باهصاورتزيارمحاسابه
يشود.
م
dx ijk  t  / dt   x ijk  t  

()6

A  i, j, k;f ,l, k  .y flk  t  



B  i, j, k;f ,l, k  .u flk  t   z  i, j, k;f ,l, k 







 f ,l,k N i, j,k 

شد .به علت وجود 14الکتروددرنواحي مختلفمغز14،
يشود .ابتدا،
ناحیه از مغز مورد بررسي قرار گرفته م 
میانگینمقدارانرژیسیگنالبرایهر14الکترودبرای14
غواصو 11فردغیرغواصمحاسبهشدهودرزيرنشان
داده شده است که مقاديری که تفاوت قابل مالحظهای
دارند)،(p value=0.05با*مشخ شدهاند.
همااانطورکااهازمقاااديرموجااوددرجاادول()2مشاااهده
يشودمقدارانررژیسیگنالالکترودهابرایدوگروهفقط
م
درالکترودهایO1،T8،T7وO2تفاوتدارند.برایدست
یقترومشااهدهتفااوتهاایدوگاروهدر
يافتنبهنتايجدق 
اتصاااالتنااواحيمغاازیازماادلپیشاانهادشاادهاسااتفاده
يشود.
م
بهطورکلياز14ناحیهسیگنالثبتشدهاست.هرناحیاه
بانواحيديگرارتبااطداردودرمرحلاهاولمقادارارتبااط
يشاود14.عاددباياد
کلیهنواحيبايکاديگرمحاسابهما 
محاسبهودرجدولگازارششاوداماابادلیلزياادباودن
ستونهایاينجدولتعدادیازاينمقااديربعناواننموناه

بیانشدهاست.

جدول ( )2ميانگين مقدار انرژی در هر ناحيه برای غواصان و



افراد غير غواص.

 f ,l,k N i, j,k 

ناحیه

غواص
 میانگین
انحرافمعیار

غیرغواص
 میانگین
انحرافمعیار

)(P value

AF3

5/663+5/126

5/655+5/327

5/27

همانطورکهبیانشددرونهرناحیاه،ياکشابکهعصابي
سلولي4×4×2استکهپسازاعمالبردارورودیبهمادل
يتااوانمیاازاناتصاااالتو
ارائااهشاادهدرهاارناحیااه،ماا 
سازماندهيدروننواحيمغزرابادرنظرگارفتنارتباطاات
کلیهنواحيمغزبراساسمدلشکل()4نشاندادکهايان
ميشود.
یهسازیدرقسمتنتايجگزارش 
کارپسازشب 


AF4

5/533+5/23

5/514+5/76

5/57

F3

5/9755+5/47

5/942+5/35

5/32

F4

5/552+5/265

5/563+5/197

5/36

F7

5/965+5/554

5/935+5/121

5/71

F8

5/35+5/135

5/354+5/197

5/452

FC6

5/566+5/529

5/554+5/594

5/346

FC5

5/567+5/233

5/597+5/171

5/797

 -3نتایج و بحث

*T7

5/757+/524

5/993+5/535

5/515

*T8

5/493+5/579

5/539+5/531

5/55

P7

5/313+5/579

5/339+5/554

5/55

P8

5/679+5/532

5/655+5/531

5/159

5/755+5/523

5/546+5/575

5/555

5/4227+5/532

5/531+5/552

5/555

سلولهایهمسايهاست.
يندکسهای 

l،kوfا
( )15



yijk  t   f  x ijk  t   



 1/ 2  x ijk  t   1  x ijk  t   1



برای شبیهسازی مدل پیشنهادی از نرم افزار متلب نسخه
 R2013aوبرای نمايش تفکیک پذيری مقادير دوگروهدر
شهای انجام شده از نرم افزار تحلیل آماری spss
آزماي 
نسخه  24و از آزمون آماری (pvalue<0.05) ،t-test
استفاده شده است [ .]23در  CNNها مقادير حاصل از
حاالت و خروجيها (وزنها) مه است و گزارش خواهد

*O1
*O2
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تحلیل
آماری
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جدول ( )3ميانگين مقدار اتصاالت بين ناحيه ای برای غواصان و
افراد غير غواص.
غواصان
 میانگین
انحرافمعیار

غیرغواصان
 میانگین
انحرافمعیار

()P value

5/951+5/512

5/975+5/552

5/75

F7-T8

5/955+5/515

5/975+5/592

5/45

F7-P8

5/761+5/215

5/764+5/245

5/55

F7-O1

5/947+5/572

5/952+5/512

5/35

F7-O2

5/997+5/557

5/932+5/525

5/72

F8-FC5

5/715+5/521

5/731+5/545

5/71

F8-T7

5/717+5/556

5/721+5/56

5/57

F8-P7

5/451+5/525

5/455+5/555

5/56

F8-O2

5/572+5/539

5/532+5/517

5/71

F8-O1

5/411+5/512

5/451+5/515

5/41

F3-T7

5/962+5/537

5/957+5/51

5/35

AF3-AF4

5/751+5/212

5/771+5/511

5/47

P7-P8

5/722+5/533

5/755+5/521

5/36

P8-O2

5/316+5/55

5/344+5/11

5/42

الکترودها
F7-F8



تحلیل
آماری

راگزارشکند.دراينجاجداول()4و()7ازنیمکرهچا و
راستبهعنواننموناهبارایارائاهمقااديرباهدساتآماده
حالتهایکانالT7وF4جهاتمقايساهدوگاروهآورده
از 
شدهاسات.حالاتهاای،S5,1،S4,1،S3,1،S2,1،S1,1
،S12,1 ،S11,1 ،S10,1 ،S9,1 ،S8,1 ،S7,1 ،S6,1
،S3,2 ،S2,2 ،S1,2 ،S16,1 ،S15,1 ،S14,1 ،S13,1
،S11,2،S10,2،S9,2،S8,2،S7,2،S6,2،S5,2،S4,2
S15,2،S14,2،S13,2،S12,2و،S16,2نشاااندهنااده
سااالولهاااای،C6,1،C5,1،C4,1،C3,1،C2,1،C1,1

،C13,1 ،C12,1 ،C11,1 ،C10,1 ،C9,1 ،C8,1 ،C7,1
،C4,2 ،C3,2 ،C2,2 ،C1,2 ،C16,1 ،C15,1 ،C14,1
،C11,2 ،C10,2 ،C9,2 ،C8,2 ،C7,2 ،C6,2 ،C5,2
ماايباشااند.
 C15,2 ،C14,2،C13,2،C12,2و C16,2

مااواردیکااهدرآناخااتالفمعنااادارمشاااهدهشاادهبااا*
مشخ شدهاست.
يشوددراينناحیاهدر
همانطورکهدرجدول()4ديدهم 

حالاتهاایزياادیازسالولهاایآنباا،p value<0.05
يشااود.
تفاااوتهااایمعناااداریب ایندوگااروهمشاااهدهما 
همچنیننتیجهگرفتهمايشاودکاهدرناحیاهگیجگااهي
يعنيT7غواصانوافرادغیرغواصاختالفاتيوجاوددارد.
حالتهای بدستآمدهازکاناال
جدول( )7میانگین مقادير 
يدهد.
،F4برایغواصانوافرادغیرغواصرانشانم 
يشوددرايانناحیاهدر
همانطورکهدرجدولباالديدهم 

حالتهایزيادیتفاوتهایمعناداربیندوگاروهمشااهده

نميشود.درجدول(،)9حالتهاینواحيمختلفکهدارای
تفاوتمعناداردرنواحيمختلفمغزباا()p<0.05هساتند
گزارششدهاست.پسازمشاهدهمحدودهتغییرحالاتهاا
حالتهادرديگار
درنواحيمختلفمغزیومشاهدهمقادير 
نواحيمغزدوگروهبهايننتیجهدساتيافتاهشادکاهدر
تفاوتهاایمعنااداریباا

قسمتهای گیجگاهيوپسسری
()p<0.05مشاهدهشدهاست.



يشودمقاديربهدسات
همانطورکهدرجدول()3مشاهدهم 
آمدهازارتباطاتنواحيمغزدرغواصانوافرادغیارغاواص
يشاودکاهتفااوتقابالمالحظاهایباینمقاادير
ديدهم 
بهدستآمدهوجاودناداردبناابراين هیچگوناه نابهنجااری
خاصيدرتعاملنواحيمختلفمغزدرغواصانوجودندارد.
هرناحیهازمدلبیانشدهشاملCNN،32استبنابراين
32حالتدرهرجدولبرایهرالکترودنوشتهمايشاودو
ميبايست باتوجهباهتعادادالکترودهااتعاداد14جادول
کشیدهشودتادرهرجدولمیزاناتصاالتدرونناحیاهای

جدول ( )4ميانگين مقادیر حالتهای بهدست آمده از كانال  T7برای غواصان و افراد غير غواص.
حاالت

غواصان
انحرافمعیار  میانگین

غیرغواص
انحرافمعیار  میانگین

تحلیلآماری
()P value

*S1,1

5/141+5/557

5/692+5/197

5/55

*S2,1

5/544+5/553

5/665+5/115

5/55

*S3,1

5/574+5/117

5/754+5/546

5/57
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*S4,1

5/523+5/199

5/959+5/556

5/55

*S5,1

5/337+5/157

5/555+5/155

5/55

*S6,1

5/736+5/556

5/646+5/156

5/55

S7,1

5/6119+5/572

5/525+5/555

5/55

*S8,1

5/666+5/551

5/564+5/159

5/51

*S9,1

5/155+5/552

5/666+5/555

5/55

*S10,1

5/231+5/515

5/692+5/197

5/55

*S11,1

5/134+5/553

5/655+5/115

5/55

*S12,1

5/674+5/117

5/754+5/546

5/55

*S13,1

5/553+5/199

5/949+5/572

5/55

*S14,1

5/737+5/217

5/555+5/155

5/55

*S15,1

5/476+5/556

5/646+5/156

5/55

*S16,1

5/6119+5/572

5/925+5/555

5/55

*S1,2

5/576+5/551

5/564+5/159

5/51

*S2,2

5/255+5/552

5/556+5/555

5/55

*S3,2

5/141+5/557

5/592+5/197

5/55

*S4,2

5/544+5/553

5/325+5/115

5/55

*S5,2

5/324+5/125

5/754+5/546

5/55

*S6,2

5/523+5/199

5/429+5/556

5/55

*S7,2

5/72+5/157

5/555+5/155

5/55

*S8,2

5/736+5/513

5/57+5/251

5/55

*S9,2

5/321+5/512

5/592+5/127

5/55

*S10,2

5/214+5/153

5/664+5/115

5/55

*S11,2

5/574+5/127

5/754+5/126

5/55

*S12,2

5/523+5/129

5/723+5/156

5/55

*S13,2

5/737+5/157

5/555+5/153

5/55

*S14,2

5/436+5/16

5/646+5/256

5/55

*S15,2

5/7119+5/572

5/525+5/523

5/55

*S16,2

5/656+5/551

5/517+5/159

5/51
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جدول ( )5ميانگين مقادیر حالتهای بهدست آمده از كانال  ،F4برای غواصان و افراد غير غواص.
حاالت

غواص
انحرافمعیار  میانگین

غیرغواص
انحرافمعیار  میانگین

تحلیلآماری
)(P value

S1,1

5/631+5/254

5/6375+5/165

5/555

S2,1

5/6542+5/254

5/6597+5/352

5/655

S3,1

5/625+5/122

5/512+5/559

5/157

S4,1

5/5157+5/332

5/534+5/379

5/555

S5,1

5/7532+5/226

5/7572+5/151

5/563

S6,1

5/4751+5/595

5/7925+5/597

5/195

S7,1

5/3917+5/123

5/4195+5/111

5/546

S8,1

5/5372+5/212

5/5757+5/252

5/325

S9,1

5/6552+5/114

5/6147+5/26

5/57

S10,1

5/621+5/122

5/612+5/559

5/157

S11,1

5/727+5/332

5/734+5/379

5/555

S12,1

5/9432+5/326

5/9925+5/151

5/543

S13,1

5/4751+5/595

5/4925+5/197

5/295

S14,1

5/4917+5/323

5/4295+5/561

5/46

S15,1

5/5372+5/212

5/5957+5/252

5/425

S16,1

5/5342+5/254

5/5597+5/352

5/515

S1,2

5/5625+5/415

5/512+5/1559

5/32

S2,2

5/5157+5/332

5/534+5/379

5/535

S3,2

5/755+5/254

5/7597+5/352

5/765

S4,2

5/525+5/122

5/512+5/559

5/357

S5,2

5/5157+5/332

5/534+5/379

5/955

S6,2

5/7532+5/226

5/7572+5/151

5/54

S7,2

5/772+5/595

5/7925+5/597

5/395

S8,2

5/4917+5/123

5/4195+5/511

5/146

S9,2

5/6372+5/212

5/6957+5/252

5/225

S10,2

5/5542+5/254

5/5597+5/352

5/742

S11,2

5/6142+5/254

5/6497+5/352

5/525

S12,2

5/525+5/122

5/512+5/559

5/357

S13,2

5/5157+5/332

5/534+5/379

5/765

S14,2

5/9532+5/226

5/9452+5/151

5/973

S15,2

5/4751+5/595

5/456+5/597

5/995

S16,2

5/5325+5/117

5/574+5/125

5/757
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جدول( )6گزارش انواع حالتهای دارای تفاوت معنادار

جدول ( )7ميانگين مقادیر وزنهای بهدست آمده برای غواصان

( ،)p<0.05در  14ناحيه.

و افراد غير غواص در هر ناحيه از  CNNبرای  14كانال.

ناحیه

States

AF3

هیچحالتي

AF4

S1,1،S2,1،S11,2

F3

هیچحالتي

F4

 S2,2،S4,1

F7

هیچحالتي

F8

S32,1

FC6

 S2,1،S3,2

FC5

S11

T7

کلیهحاالت

غواص
ناحیه
انحرافمعیار  میانگین

غیرغواص
انحرافمعیار  میانگین

تحلیل
آماری
)(P value

AF3

5/653+5/526

5/655+5/527

5/27

AF4

5/633+5/523

5/624+5/536

5/57

F3

5/545+5/537

5/572+5/547

/45

F4

5/572+5/165

5/963+5/197

5/456

F7

5/965+5/554

5/955+5/121

5/71

F8

5/753+5/135

5/754+5/197

5/322

FC6

5/566+5/529

5/554+5/594

5/346

FC5

5/567+5/133

5/697+5/571

5/157

*T7

5/957+/555

5/553+5/535

5/515

T8

کلیهحاالت

*T8

5/793+5/539

5/639+5/544

5/55

P7

هیچحالتي

P7

5/733+5/579

5/739+5/554

5/55

P8

S4,1، S4,2 ،S3,2

P8

5/679+5/532

5/655+5/531

5/159

O1

کلیهحاالتبجزS11,1وS15,2

5/977+5/523

5/556+5/575

5/557

5/327+5/542

5/571+5/562

5/555

O2

*O1
*O2

کلیهحاالتبجز S5,2،S15,2،S11,1و




وزنهای بهدست آمده از ارتباط
در جدول ( ،)5میانگین  
نواحي مختلف با يکديگر درون يک لوب نشان داده شده
تفاوتهای دو گروه ارائه

است .اين جدول در جهت بیان 
شدهاست .باتوجهبهمقادير نشاندادهشدهدرجدول5
يشودکهتفاوتهای معنادارمقادير درافرادغیر
مشاهدهم 
غواص وافرادغواص مربوطبهلوبهای گیجگاهي وپس
سری است .همانطور که مشاهده شد در مقدار انرژی
محاسبه شده کانالهای  O2 ،T8 ،T7و O1غواصان در
مقايسهباافرادغیرغواصتفاوتهایمعناداریوجوددارد؛

برايناساسانتظارميرفتکهمدلپیشنهادینیزدراين

نواحي نابهنجاریهای اتصاالت مغزی را شناسايي کند که
ديدهشدمدلپیشنهادیمشابهمغز،بادرنظرگرفتناثرات
کلیه نواحي بر ه  ،نابهنجاریهای اتصال در آن نواحي را
شناسايي نمود .اين ه سويي نشان از صحت روش ارائه
شده دارد .همچنین در مراج  9و 5که مبتني بر
هایامآرآیاستبیانشدهکهغواصيسببتحلیل


عکس
کورتکس و انقباض ر ها در ناحیه دماغي و پسسری
ودکهاينمطالبدرجهتيافتههایاينمقالهاست.

ميش


S5,8



برایبیانمیزاناتصاالتدروننواحيمختلافغواصاانباا
افرادغیرغواص جدول()5براساسمادلشاکل()9ارائاه
شدهاست.وزنهاواتصاالتموجوددرهرناحیهبارایهار
فرددرجدول()5گزارششدهاست.دراينجادولاعاداد
يشاودو
براساسديتاهایورودیکهبههرناحیهاعمالما 
میزانارتباطيکهCNNهایهرناحیهباايکاديگردارناد
محاسبهشدهاست.بطورکليباتوجهبهمعماریپیشانهاد
شده19،اتصالدرهرناحیهمغازهارفاردوجاوددارد.در
جدول()5میانگینوزناتصالهاييکاهدرونهارناحیاه
يشودبرایغواصانوافرادغیرغاواصبیاانشاده
حاصلم 
کااهمقاااديریک اهدارایتفاااوتمعناااداریهسااتندبااا*
مشخ شدهاست.باتوجهبهمقاديربدستآمدهمشااهده
يشاااودکاااهدرناحیاااهO2،T8،T7وO1غواصاااان
ما ا 
تفاوتهایقابلمالحظاهایازلحااظمیازاناتصاالدرون
ناحیهاینسبتبهافرادغیرغواصبدستآمدهاست.نتايج
يدهادکاهبیشاترنابهنجااریهاادر
بهدستآمدهنشانما 
غواصانمربوطبهنواحيگیجگاهيوپسسریاست.
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جدول ( )8ميانگين ميزان اتصاالت درون ناحيهای برای غواصان و افراد غير غواص در هر یک از چهار لوب.



نیمکرهسمتچ

نیمکرهسمتراست

لوبهای

مغز

غواص
انحرافمعیار  میانگین

غیرغواص
انحرافمعیار  میانگین

تحلیل
آماری
)(P value

غواص
انحرافمعیار  میانگین

غیرغواص
انحرافمعیار  میانگین

تحلیل
آماری
)(P value

پیشاني

5/599+5/155

5/551+5/666

5/777

5/994+5/152

5/955+5/197

5/426

گیجگاهي

5/475+5/165

5/935+5/665

5/55

5/557+5/555

5/953+5/535

5/57

آهیانهای

5/679+5/532

5/655+5/531

5/159

5/693+5/539

5/639+5/544

5/35

پسسری


5/735+5/523

5/335+5/522

5/55

5/977+5/523

5/556+5/575

5/55

Diving”, Neurologiai Neurochirurgia Polska.
Vol.44, pp.45-51, 2015.
[2] Brylske, A. “The Gas Laws, A Guide for the
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 -4نتيجه گيری
اينمقالهمدليمبتنيبرکارکردمغزغواصاانوافارادغیار
غااواصجهااتمقايسااهدوگااروه،بااااسااتفادهازپااردازش
سیگنالهای الکتروانسفالوگرافي ارائهدادکهقادربهنمايش
يباشد.دراينمادل،پاسازثبات
اتصاالتنواحيمغزیم 
يژگيهایانرژیو
یگنالها،و 

سیگنالوعملفیلترينگس

آنتروپياستخراجشدوبااعمالبردارويژگيبهدستآماده
یهای
بهشبکههایعصبيسلولي،میزاناتصاالتدرونناح 
وبرونناحیهایدوگروهنشاندادهشد.نتايجبدستآمده
يدهادکاه
ازآزمايشاتبراساسمدلپیشانهادینشاانما 
ارتباطاتنواحيمغزدرغواصاننسبتبهافرادغیارغاواص
ازلحاااظمحاادودهمقااادير،تفاااوتينااداردوهیچگونااه
نابهنجاری درتعامالوارتبااطناواحيمغازیغواصااندر
مشاهدهنميشود.بهعاالوهنتاايج

مقايسهباافرادغیرغواص
بهدستآمدهازمادلپیشانهادیبراسااساتصااالتدرون
يدهادکاهدراتصااالتدرونناحیاهای
یهای نشاانما 
ناح 
نیمکرهچ وراستمغزغواصاننسبتبهافرادغیرغواص
تفاوتهایمعناداریوجوددارد.اينناواحيشااملناواحي

گیجگاااهيوپااسسااریغواصاااناسااتومربااوطبااه
الکترودهایO1،T8،T7وO2ميباشاد.ايانتفااوتهاای
آمدنعارضههاایمغازیناشاياز

معنادار،نشانازبهوجود
الهایمتمادیاست.
غواصيزياد،درس 
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