
بینایـی توجـه

دلیری محمدرضا
و شناختی علوم پژوهشکدۀ
ایران صنعت و علم دانشگاه

است مغز در شناختی فرایند یک (visual attension) بینایی توجه
اطالعات از خاص جنبۀ یک به را فرد تمرکز انتخابی صورت به که
کارکردی، لحاظ از می دهد. سوق غیره و شکل رنگ، مانند بینایی
توجه خصیصه های مهم ترین از یکی پردازش جهت اطالعات انتخاب
اطالعات از عظیمی حجم لحظه، هر در حقیقت در است. مغز در بینایی
اطالعات این پردازش که می رسد مغز بینایی حسی بخش های به بینایی
هدفمند انتخاب با بینایی توجه است. فزاینده ای انرژی مصرف مستلزم
به و کرده جلوگیری مغز در نامرتبط اطالعات پردازش از اطالعات
توجه انسان مغز در مثال، عنوان به می کاهد. انرژی مصرف از شدت
دریافتی بینایی اطالعات از درصد یک تنها که می شود موجب بینایی
را ثانویه پردازشی فرایند به ورود امکان مغز حسی بخش های توسط
را بینایی اطالعات پردازش بر بینایی توجه اثر .[1,8] باشند داشته
بخش های مانند مغز مختلف های بخش در همزمان صورت به می توان
کرد. مشاهده مغزی تصمیم گیر و غیرحسی بخش های و ــ حسی بینایی 

نورونی فعالیت های بر را بینایی توجه اثر که مطالعاتی در
ثبت در کلینیکی و اخالقی محدودیت های دلیل به می کنند، بررسی
روی آزمایش انجام به متکی معموال انسان، مغز از الکتروفیزیولوژیکی
مانند انسان به نزدیک (primates) پریمات های یا نخستیان مغز
مغزی ناحیۀ براساس مطالعات، این بیشتر در هستند. میمون ها
اثر که می شود طراحی طوری رفتاری آزمون یک ابتدا بررسی، مورد
به برانگیزد. مغزی ناحیۀ آن نورونی فعالیت های در را بینایی توجه
اثر بررسی برای رفتاری، آزمون یک از نمونه ای ١ شکل مثال، عنوان

شدن خیره با رفتاری آزمون بینایی. توجه رفتاری آزمون .١ شکل
می شود. آغاز اهرم یک فشردن و میلی ثانیه ١٣٠ مدت +به محل به میمون
باشد متمرکز مکان بدان میمون توجه باید که نمایش صفحۀ در محلی سپس
داده نشان میمون به میلی ثانیه ۴۵۵ مدت در راهنما محرک یک توسط
میلی ثانیه ٣٢۵ مدت به راهنما صفحۀ نمایش، اتمام از پس می شود.
به همچنان را خود چشم وضعیت است موظف میمون و می شود تاریک
نمایش محل در محرک دو مرحله، این از پس دارد. نگه ثابت + مکان
الی ۶٨٠ تا آن نمایش و آمده در نمایش به آن از خارج محلی و راهنما
تغییر مزبور زمان گذشت از پس می یابد. ادامه آن از بعد میلی ثانیه ۴٢۵٠
درصورتی می دهد. رخ میلی ثانیه ١٣٠ مدت به محرک دو از یکی در جهتی
اهرم سرعت به باید میمون دهد رخ راهنما نمایش محل در مذکور تغییر که
محل در تغییر وقوع منتظر باید میمون این صورت غیر در کند. رها را
به پاسخ بودن صحیح صورت در آزمون هر پایان در بماند. راهنما نمایش

می شود. داده جایزه میمون
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نشان را مغز (MT) ــ میانی گیجگاهی  ناحیۀ در مکانی بینایی توجه
و دلیری محمدرضا دکتر توسط که رفتاری آزمون این در می دهد.
DPZ شناختی اعصاب علوم آزمایشگاه در تروئه اشتفان پروفسور
راهنما یک نمایش با (میمون) آزمایش سوژۀ توجه شد، طراحی آلمان
آزمون پایان تا و شده معطوف صفحه از مشخصی محل به (cue)
قراردادن با رفتاری، آزمون طراحی از پس می یابد. ادامه رفتاری
سلولی خارج ثبت نظر، مورد مغزی ناحیۀ در میکروالکترودهایی
می شود. انجام رفتاری آزمون انجام حین در نورون ها فعالیت از
امپدانس و ظریف بسیار نوک باید استفاده مورد میکروالکترود های
بتوانند نورون ها، غشاء مجاورت در قرارگیری با تا باشند داشته مناسبی
انجام صورت سه به سلولی خارج ثبت کنند. ثبت را آنها فعالیت 
به یا multi-unit recording) واحدی چند ثبت (١) می شود؛
single-unit recording ) واحدی تک ثبت (٢) ،(MU اختصار
extra-) سلولی خارج میدانی پتانسیل ثبت و (SU اختصار به یا
پتانسیل  عمل  واحدی، چند ثبت در .(cellular field potential
الکترود چند یا میکروالکترود یک توسط همزمان صورت به نورون چند
صرفاً پتانسیل عمل واحدی، تک ثبت در می شود. اندازه گیری کنارهم
پتانسیل ثبت در می شود. ثبت الکترود میکرو یک توسط نورون یک
نورون های از زیادی تعداد سیناپسی فعالیت سلولی، خارج میدانی
میدان پتانسیل آن از حاصل سیگنال که می شوند اندازه گیری هم مجاور

.[2] دارد نام (LFP) محلی

تحقیقات دلیری محمدرضا سرپرستی به بینایی توجه آزمایشگاه در
خصوص به مغزی پردازش های بر بینایی توجه اثر بررسی برای متنوعی
آنها از خالصه ای ادامه در که شده انجام بینایی ناحیۀ حسی بخش در

می گردد: مطرح

داده نشان شد انجام MT ناحیۀ در که تحقیقی در ٢٠١۵ سال در
بینایی، مختلف محرک های بین تمایز افزایش برای بینایی توجه که شد
فرکانس توان و هرتز) ٨ تا ١) پایین فرکانس نوسان های بین همگامی
جهت آن از پدیده این .[5] می دهد کاهش را هرتز) ١٢٠ تا ٣٠) باال
نورون ها همبستگی تنظیم با می تواند بینایی توجه که است اهمیت حایز
گردد. مزبور ناحیۀ در بینایی اطالعات رمزگذاری بهبود موجب یکدیگر با
برابر MTدر ناحیۀ پاسخ بررسی با همکارانش و دلیری ٢٠١۶ سال در
بازنمایی بهبود علی رغم بینایی توجه که دریافتند مختلف محرک های
زمان بررسی .[3] ندارد آنها ادراک کیفیت بر تأثیری بینایی، اطالعات
نورونی نوسانی فعالیت  به نسبت عمل) پتانسیل (تولید نورون ها شلیک
نورون های که می دهد نشان هرتز ١٠ از کمتر فرکانسی محدودۀ در
در همزمان صورت به محرک نمایش محل از مستقل MT ناحیۀ
می کنند تولید عمل پتانسیل نوسانی فعالیت های از مشخصی لحظات

و نوسانی فعالیت های بین انتظام بینایی توجه ٢الف). (شکل [4]
بیان به می دهد. کاهش را نورون ها در عمل پتانسیل همزمان تولید
تولید در نورون ها همگامی/همزمانی کاهش موجب بینایی توجه دیگر،
در می تواند نیز پدیده این ٢ب). (شکل می گردد عمل پتانسیل همزمان
ناحیۀ در بینایی اطالعات بازنمایی بهبود موجب که سلسله  پردازش هایی

کند. ایفا مؤثری نقش می گردد، MT

نورون دو (synchronization) همگامی تغییر از طرحی .٢ شکل
.[4] بینایی توجه اثر بر آنها پیرامون نورونی نوسانی فعالیت  به نسبت
در آبی) و قرمز (میله های عمل پتانسیل تولید در نورون ها همگامی (الف)
رنگ)؛ مشکی (منحنی آنها پیرامون نوسانی فعالیت  به نسبت معین لحظات
نوسانی فعالیت به نسبت عمل پتانسیل تولید در نورون ها همگامی عدم (ب)

بینایی. توجه اثر بر نورونی

نوسانی فعالیت  های ارتباط بر بینایی توجه اثر دیگری، مطالعۀ در
نتایج .[7] گرفت قرار بررسی مورد MT ناحیۀ در یکدیگر با نورونی
یا کوهرنسی افزایش موجب بینایی توجه اثر که داد نشان تحقیق این
نورونی نوسانی فعالیت های بین (phase coherence) فاز انسجام
نتیجه این می گردد. محرک نمایش از پیش و راهنما نمایش از پس
فعالیت های ذاتی نوسان های کنترل با بینایی توجه که می دهد نشان
از قبل را شناختی) یا (رفتاری اطالعات بهینۀ پردازش زمینۀ نورونی،
انتخابی صورت به بینایی توجه همچنین می کند. فراهم آنها دریافت
غیر مغزی نواحی به بینایی حسی نواحی از را رفتاری مرتبط اطالعات
شد انجام زمینه این در که تحقیقی نتایج می کند. مسیردهی مغز حسی
انتقال برای مختلفی فرکانس های از بینایی مسیرهای که می  داد نشان
نواحی .[6] می برند بهره مغز باالدستی نواحی به اطالعات مسیردهی و
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ventral) پشتی بینایی مسیرهای فرضیه این طبق .[6] فرکانسی برچسب  براساس اطالعات مسیردهی فرضیۀ از نموداری .٣ شکل
باال گاما و هرتز) ٧٠ تا ۴٠) (Gamma) گاما ترتیب (به متفاوتی مشخصۀ  فرکانس های از (dorsal pathway) بطنی و (pathway
بتوانند (PFC (مانند مغزی باالی مرتبۀ نواحی تا می کنند استفاده رفتاری اطالعات مسیردهی برای هرتز)) ٢٢٠ تا ١٨٠) (High-Gamma)

دهند. تمیز یکدیگر از را مسیر هر از دریافتی اطالعات
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این اطالعات تفکیک امکان اختالل کمترین ایجاد بدون نیز باالدستی
(شکل٣). هستند دارا آنها کارکردی فرکانس اساس بر را انتقال خطوط

مرهون شد ذکر باال در آن از بخشی که تحقیقاتی دستاوردهای
این دانشجویان و پژوهشگران جدی اهتمام و بی وقفه تالش های
یزد، صراف مرتضی بهروزی، مهدی اسقایی، معین آقایان نظیر مجموعه
زارعی، محمد زرعیان، بهزاد دزفولی، پرتو محسن معبودی، کوروش
ابتدای از بهمنی زهرا و زارعیان فاطمه خانم ها و خامه چیان، محمدباقر

است. آزمایشگاه این تأسیس
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