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 مقدمه
زمان ارایه  گردد که به طور هم انسان از بدو تولد با اصوات مختلفی مواجه می

های آکوستیکی بسیاری از این  شود. در یک محیط شنوایی پیچیده، ویژگی می
پوشانی دارند و با وجود این که فشار صوتی واحدی که از  اصوات بر یکدیگر هم

رسد، وقایع  ان میچندین موج صوتی آمیخته تشکیل شده است به گوش انس
توان نتیجه  رو، می . از این(1)گردد  شنوایی به درستی از هم جدا و متمایز می

گرفت که برای شناسایی الگوهای صوتی مختلف همچون صدای یک فرد در 
اصوات دیگر، نخست اطالعات صوتی وارد شده به دستگاه شنوایی به میان 

های مربوط به منابع صوتی مشابه با  درستی از هم جدا و در مرحله بعد، ویژگی
زمان،  بندی منابع صوتی هم شود. به فرایند جداسازی و دسته بندی می هم گروه

که اولین بار شود  ( اطالق میConcurrent streamingزمان ) سازی هم جریان
این توانایی از اجزای اصلی . (2)ارایه گردید  1990در سال  Bregmanتوسط 

رود و برای رشد گفتار و زبان،  ه و تحلیل صحنه شنوایی به شمار میمهارت تجزی
 .(2)باشد  های اجتماعی و توانایی موسیقیایی ضروری می مهارت

زمان پاسخ منفی مرتبط با شیء  شاخص الکتروفیزیولوژی بررسی امواج هم
(Object related negativity  یاORN) که بر خالف دیگر  (3)باشد  می

یا  ABRهای شنوایی ساقه مغز ) پاسخ های الکتروفیزیولوژی همچون پاسخ
Auditory brain stem responses)های تأخیر متوسط ) ، پاسخMLR  یا

Middle latency response)های تأخیر دیرهنگام ) ، پاسخLLR  یا 
Late latency response( موج منفی ناهمخوان ،)Mismatch negativity  یا

MMN)  وP300  کمتر به آن پرداخته شده و در ایران در یک پژوهش مورد
 .(4)بررسی قرار گرفته است 

ORN باشد که حدود  های وابسته به رویداد شنوایی می جزیی از پاسخ 
و همکاران به عنوان شاخصی جهت بررسی درک  Alainسال پیش توسط  22

زمان یا نتیجه و پیامد این  زمان معرفی گردید و بازتابی از پردازش هم اصوات هم
باشد  پردازش )درک دو یا بیش از دو صوت در ترکیبی از اصوات مختلف( می

(3) .ORN  ازMMN  های متوالی مجزا و از  عنوان یک ابزار بررسی پردازشبه
، شبکه نورونی بخش ORN. منشأ (5)احتمال رخداد محرک شنوایی مستقل است 

 (Medial Planum Temporale Neural Network)میانی پالنوم تمپورالی 
  .(3) باشد می

ORN های اکوستیکی مانند زیر و بمی دایکوتیک  توسط نشانه 
(Dichotic pitch )(6)( تفاوت مکانی ،Location difference )(8 ،7) پژواک ،

 زمانی در آغاز  ، عدم هم(9)( Stimulated echoسازی شده ) شبیه
(Onset asynchrony )(10 ،8) که برای  (4، 11)نیک خارج کوک و هارمو

 بین ORN جمو. شود زمان نقش دارند، برانگیخته می جداسازی اصوات هم
آید و در بخش فرونتوسنترال  ثانیه به دست می میلی 160-200های  زمان

(Frontocentral حداکثر دامنه و در ماستویید، پالریته معکوس دارد. این موج )
به دست آمده  LLRتفاوت پاسخ یک موج تفاضلی است؛ به طور مثال از 

کب دارای ازمحرک تون مرکب دارای هارمونیک کوک از محرک تون مر
شود و با اجزای  حاصل می( Mistuned harmonic)هارمونیک خارج از کوک 

1N  2وP پوشانی دارد و در شرایط گوش دادن فعال و غیر فعال قابل ثبت  هم
جا که این محرک در شرایط غیر فعال شنوایی نیز قابل ثبت  . از آن(3)است 
 یابد با توجه افزایش می ORN. دامنه موج (12)ماهیتی پیش توجهی دارد  ،است

فراد ، ا(4)شنوا  . نتایج به دست آمده از تغییرات این موج در کودکان کم(13)
حاکی از نقص پردازش  (16)و سالمندان  (15)اسکیزوفرنی  (14)اتیسم مبتال به 

باشد. به دلیل اهمیت این موج در بررسی جداسازی اصوات  زمان می اصوات هم
ر تحقیقات آینده، اختالالت متفاوت مورد بررسی قرار شود د زمان، توصیه می هم

ساله با  12تا  6کودک  12به دست آمده از  ORNمیانگین  1گیرد. شکل 
 دهد.  شنوایی هنجار را نشان می
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Abstract 
 

Perception of concurrent sounds such as speech in the presence of noise is one of the auditory challenges in many 

disorders such as auditory processing disorders, hearing loss, learning disabilities, autism, etc. in children, adults, and 

the elderly. Objective examination of concurrent sound perception is possible using object-related negativity (ORN) 

electrophysiological assessments. This wave can be recorded in the range of N1 and P2 late latency responses (LLR). 

The stimuli used to obtain this wave are dichotic pitch, spatial differences, simulated echoes, asynchronous  at the onset, 

and mistuned harmonics. This wave can be detected in the frontocentral part of the brain, and since it has not yet been 

completely studied in various disorders, we recommend it in objective studies in future research as well as clinical and 

rehabilitation monitoring. 
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