
  
 

  

  سيگنالهاي مغزياندازه گيري سطح درد با استفاده از 
  

تحقيقات زيادي . باشدشناخت مراكز درگير مغزي در درد و نحوه تاثير آن، در شناخت و ارتقاء روشهاي درماني بسيار مهم مي – چكيده
رات به بررسي درد و كنترل آن پرداخته ولي نتايج متناقض حاصل از اين مطالعات، امكان اثبات ارتباط بين تحريكات دردناك و تغيي

 با استخراج ويژگي هاي طيفي و غيرخطي در اين مقاله به ايجاد درد با استفاده از سرما پرداخته و. سيگنال مغزي را از بين برده است
نشان داده كه الگوي رفتاري مغز در حالت درد، بي دردي و درد غيرقابل تحمل، كامال تغيير كرده و اين سطوح با درصد صحت بااليي قابل 

، ANFISو  SVM. نتايج حاصل بيانگر آن است كه رفتار مغز در طول درد كامال قابل تشخيص و اندازه گيري است. باشنديتشخيص م
  .باشندروشهاي مورد استفاده براي اندازه گيري سطوح درد مي

  .SVM  ،ANFIS، ، ويژگي طيفي، ويژگي غيرخطيدرد -  - كليد واژه

  

 مقدمه - 1

سايكوفيزيولوژيكي كه در  بررسي عوامل فيزيولوژيكي و
باشد، از جمله زمينه هايي كنترل دردهاي حاد موثر مي

. است كه در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته است
شناخت مراكز درگير مغز در درد و نحوه تاثير آن بر روي 

- يار مهم ميبس يدرمان يء روشهامغز، در شناخت و ارتقا
 كه ا انجام شده استمطالعات زيادي در همين راست .باشد

و  روشهاي مختلفي براي اعمال درد استفاده كرده انداز 
و  يكيولوژيزيمطالعات ف ]٢[دبه نتايج متناقضي رسيدن

ت ينشان داده است كه فعال فانشكنال يهايربرداريتصو
در  EEGكال با كاهش دامنه نوسانات يمناطق كورت

- 100(ا ش در باند گاميو افزا) هرتز 8- 12(آلفا يباندها
 يها در نواحتيشود و سركوب فعاليمشخص م) هرتز 25
  .شودمين ييش دامنه آلفا تعيكال با افزايكورت

ح داده شده كه ضيدر آن تو ه وارائه داد يمدل ]١۵[ 
فت يموجب ش كاليكورت يت نواحيش فعاليچگونه افزا

فركانس  يت هايبه فعال) آلفا(ن ييفركانس پا يهاتيفعال
رسد رابطه نزديكي بنابراين به نظر مي. باشديم) گاما(باال

بين فعاليت باندهاي آلفا، گاما و سطح فعاليت كورتكس 
كند كه يك اين رابطه پيش بيني مي. شته باشدوجود دا

تحريك دردناك حاد، موجب كاهش دامنه آلفا و افزايش 
دانه گاما در نواحي كورتكس شده و در مطالعات 

شده است كه جريان خون ناحيه تصويربرداري نشان داده 
 ]١٢[ا با تحريكات دردناك فعال مي شودسربرال مستقيم

 11ه در ين فرضي، ايتئور يقو ين مبانيبرخالف ا. ]٩[و
كه در دو دهه گذشته صورت گرفته است، ثابت  يامطالعه

سطح سر و  يرو ين مطالعات از الكترودهايا. نشده است
 3. انداستفاده كرده اعمال درد يبرا مختلف يهاپروتكل
- در طول درد را گزارش كرده تغييراتقات، ين تحقيتا از ا

 . اندرا مشاهده نكرده يرييچ تغيتا ه 7اما  .]۶[،]١٢[اند

 4، وحيد اسدپور 3، علي مقيمي2، محمد رضا اكبرزاده توتونچي1مريم وطن خواه
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در مطالعات روشهاي اعمال درد  ]7[، ]6[، ]4[، ]3[در 
، از سرما ]7[،]6[،]3[،]1[.انجام شده، متفاوت بوده است

 از فشار كاف ]15[ ضله وز تزريق كاپساسين در عا ]5[
اما هيچ يك از اين  اندبراي اعمال درد استفاده كرده
رسد اما به نظر مي .اندتحقيقات به نتايج واحد نرسيده
سبب بوجود آمدن نتايج ضعف روش هاي استفاده شده 

بكار رفته در مطالعات تمامي روشهاي . متناقض شده است
و تعيين روشهاي آماري بوده كه در تفكيك پيشين 

ولي آنچه  چندان كارآ نيستند EEGتغييرات سيگنال 
مهم و اثبات شده است، تغيير فعاليت مغزي در طول 

  .اعمال درد مي باشد
 و  در اين تحقيق از ديدگاه مهندسي به موضوع پرداخته

درد از طريق دسته بندي تشخيص روشي جديد براي 
از بي  به بررسي تفكيك سطح درد داده ها، ارائه داده و

. دردي و درد از درد غيرقابل تحمل خواهيم پرداخت
بهترين از جمله و غيرخطي ويژگي هاي فركانسي 

براي تعيين نحوه تغيير فعاليت باندهاي مغزي ها ويژگي
 Supportدسته بندي كننده  .دنباشدر طول درد مي

Vector Machine(SVM) شبكه  و هاي مختلفبا كرنل
براي تعيين سطح درد  (ANFIS)فازي- عصبي تظبيقي

    .ندااستفاده شده

  روشهاي بكار رفته -2
 تشخيص سطوح متفاوت درد به هدف در اين مطالعه با 

استخراج ويژگي هاي طيفي و غيرخطي از قبيل نماي 
 الگوهاي و بعد فركتال و آنتروپي پرداختهلياپانوف، 

 تفكيك روند در سيگنال از تأثيرگذار و بهينه

 از منظور اين براي .شد يينتع درد سطوح

الگوريتم  است، شده استفاده ]21 [ژنتيك الگوريتم
 با را تفكيك قدرت بيشترين كه هاييگيژنتيك ويژ

 معرفي ما به دارند، شده داده تفكيك تابع

هاي بندي كنندهدستهاز قدرت هر يك  در نهايت. ميكند
SVM  وANFIS  بررسي درد در تعيين سطوح متفاوت

  . شده است

  داده  مجموعه -2-1
 ايي اجر پرتكل به توجه بامجموعه داده حاضر 

 تمام از 10- 20استاندارد  مطابق EEGسيگنال 

 فركانسو هرتز  30- 0.5پهناي فركانسي  با هاكانال
در اين . تشكيل شده استهرتز  200 نمونه برداري

ان دختر و پسر دانشگاه ينفر از دانشجو 15از مجموعه 
ثبت سال  22±4 يمحدوده سنبا مشهد  اسالميآزاد 

  . گرفته شده است

در حال استراحت ثبت شده تا  EEGقه يدق 2در ابتدا 
ص شده و نسبت به خودش خآستانه درد هر سوژه مش

 Baseline-1 مراحل ثبت شامل سه مرحله. ده شوديسنج
 2بعد از . است ر قابل تحمليدرد غ - 3 و احساس درد- 2
تا  دهسته شاش، از سوژه خوقه ثبت در حال آراميدق

. في محتوي آب سرد قرار دهددست خود را در داخل ظر
گراد يدرجه سانت 4.6تا  4.3ش يآب در طول آزمادماي 

سوژه دست خود را در داخل آب نگه داشته تا . بوده است
ه دن به درد توسط سوژه گزارش شديرس .]9[به درد برسد

تحمل كند، دست تواند درد را يكه م يسوژه تا وقت. است
دن به درد يو پس از رس داشتهخود را داخل آب نگه 

. كشديرون ميرقابل تحمل، دست خود را از داخل آب بيغ
ز اشاره شد، سطح درد در طول يش تر نيهمان طور كه پ

سطح بندي توسط  .شود يش توسط سوژه گزارش ميآزما
 Sensory (احساس .سوژه با اعداد زير شخص مي شود

Threshold(=0ر قابل تحمليدرد غ و3= ،  احساس درد 
دار انتخاب شده كمي فاصلهاعداد متعلق به هر سطح ( 6=

تا سوژه در هنگام تخصيص سطح درد به يكي از اين 
ص درد يتشخ يدرستبه منظور ). اعداد دچار ترديد نشود

شود تا پرسشنامه  ياز سوژه خواسته م ثبت، انيپس از پا
پرسشنامه از احساس سوژه در طول ن يدر ا. را پر كند يا

به درد رسيده است يا  اينكه آيشود و ا يش سوال ميآزما
  .رخي

  ويژگي هاي طيفي- 2- 2
در تحقيقات  EEGفركانس سيگنال - نمايش زمان

مورد  EEGبسياري به عنوان ابزاري جهت بررسي رفتار 
طول با توجه به اينكه در  .]18[استفاده قرار گرفته است

 هر يككند و در اليت هاي مغزي تغيير ميدرد ريتم فع
لذا باشد،  يغالب م متفاوتي ندهاي فركانسياب ثبتمراحل 
و همچنين  نسبت انرژي بين باندهاي مختلفتعيين 

، انحراف معيار در راستاي تمام محدوده فركانسيمحاسبه 
در اينجا از . درد يا بي دردي بسيار موثر استبراي تعيين 
باند  3نسبت هر باند به مجموع  ، )1طه راب( انحراف معيار

  .استفاده شده است يژگيبه عنوان و) 3و  2روابط ( ديگر 
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  هاي غيرخطي ويژگي -3- 2

 دارد وجود EEGسيگنال  به كه ديگري رويكرد

 .سيگنال است بودن كياتيك و خطي غير ديدگاه

 كدينامي كنندة توصيف ابزارهاي بايد ديد اين با
 وسيگنال غير سيستم يك براي جذب بستر و

نماي لياپانوف، بعد  .شود استفاده كياتيك خطي
فركتال و آنتروپي، ويژگي هاي غيرخطي هستند كه به 

اند و  در اينجا منظور بررسي ديناميك سيگنال بكار رفته
  .اندبه اختصار بيان شده

  نماي لياپانوف -1- 3- 2

 يك از) MLE(پانوفليا نماي راي محاسبة بزرگترينب

بين  اختالفات شدن بزرگ آهنگ زماني، بايد سري
 را) نيست الزامي زماني توالي(متوالي هاي نمونه

 زير صورت به MLEسيگنال  يك براي .كرد بررسي

  :شود مي محاسبه

)4(  λ=  ln  

 فاصلة d0ام،  nزمان  در متوالي نمونه فاصلة dnكه 

ن  شد بهتر براي. است اوليه زمان در متوالي
 فاصلة يك در نماها ميانگين از توانمي دقت

  . كرد استفاده زماني
  بعد فركتال -2- 3- 2

دهندة  نشان (Fractal Dimension)بعد فركتال 
 سرعتد و باشمي جذب بستر هندسي خواص

بعد فركتال  محاسبة براي. ]17[دارد بااليي محاسبة
استفاده شده  (Higuchi’s Algorithm)ياز روش هايوچ

 هايداده سري از روش اين در. است
 جديدي سري x(1),x(2),….x(N)ورودي

  .شودساخته مي زير بصورت

)5( 
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 ضريب  نشان دهنده تعداد نمونه ها و  Nكه 

 لطو kتعداد  kهر  براي. است نرماليزاسيون
 طول بعنوان آنها ميانگين سپس و آيد مي بدست

 max  تا عمل اين. شودمي محاسبه ميانگين
 خط بهترين شيب هايوچي بعد .شودمي تكرار

خطا  مربع كمترين روش با شده هزد بي تقر
  باشد مي  ln(1/k)برحسب  ln(L(k)) براي

  :آنتروپي -3- 3- 2

تعريف شانون از آنتروپي در نظريه اطالعات بفرم زير مي 
  :باشد 

)7(  H= - ∑ Pi log Pi  

اگر داده توزيع . در اينجا آنتروپي معياري از اطالعات است
اي داده يكنواخت داشته باشد، بيشترين مقدار و بر

  . آيددار كمترين مقدار بدست مي پيك

تواند بصورت مستقيم يا غيرمستقيم به آنتروپي مي
سيگنال يا خروجي روشهاي ديگر پردازش سيگنال اعمال 

آنتروپي قابل اعمال به حوزه هاي زمان، فركانس، . شود
آنتروپي شانون به فرم زير بيان  . باشدفركانس مي- زمان
  :شود يگنال اعمال ميشود و به طيف سمي

)8( SEN = ∑ Pi log Pi / log2 N 

هاي تعداد نمونه Nام و  iدامنه مولفه فركانسي  Piكه 
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اگر طيف توان توزيع يكنواختي داشته . سيگنال است
در آنصورت مقدار  ) طيف ناشي از نويز سفيد ( باشد 

و در حالتي كه تنها شامل يك مولفه فركانسي  1آنتروپي 
  .فر خواهد شدباشد، ص

  هادسته بندي داده - 3
 Support(هاي بردار پشتيبانماشين -1- 3

Vector Machine( 

 خانواده از توانيم را بانيپشت بردار نهاييماش

 از زير يكي. دانست ماشين يادگيري الگوريتمهاي

 روشهاي ،الگوريتمها اين بزرگ هايمجموعه

يري يادگ يا )هسته( كرنل تابع مبناي بر يادگيري
 با بندي طبقه روشهاي از SVM. باشدمي آماري

 مبناي بر SVM اصلي و اوليه الگوريتم. است معلم

 بر ديدگاه اين اساس. باشدمي باينري بنديطبقه

 روش ولي باشدمي آماري الگوي شناخت مبناي

ن يتفاوت ا. است شبكه عصبي شبيه آن سازي پياده
 با عصبي ن است كه شبكهيدر ا يروش با شبكه عصب

 خط مرزها(كندمي جدا ازهم را هاخط داده

 را مرزها توان مي اينجا در صورتيكه در )هستند
 SVMدر  يده اصليا .كرد بيان خطي توابع غير با

 .]19[باشدسك مييكاهش ر

 يك و ها باند تمامي از استفاده با روش اين در

 مرزهاي كه هايينمونه سازي، بهينه الگوريتم

 ،يندآمي دست به، دهنديم شكيلت را ها كالس
 تعدادي .گويند پشتيبان بردارهاي را هانمونه اين

 مرز تا فاصله كمترين كه آموزشي نقاط از

 زير عنوان به توانندمي دارند را گيريتصميم

 به و گيريتصميم مرزهاي تعريف براي ايمجموعه

فرض  .شوند گرفته نظر در پشتيبان بردار عنوان
ها در ا از دو كالس تشكيل شده و كالسكنيد داده ه

نقطه آموزشي  i=1,2,…,L ،xiمجموع داراي 
 yi= ±1اين دو كالس با . ك بردار استي xiباشند كه 

مرز دو كالس كامال  هبراي محاسب. شوندبرچسب زده مي
 يك. جدا از هم، از روش حاشيه بهينه استفاده مي شود

 مي كلي حالت در را خطي گيري تصميم مرز

  :نوشت زير صورت به توان

)9(  x.w+b  = 0 

x  يك نقطه روي مرز تصميم گيري وw  يك بردارn 
فاصله  �w�b/. بعدي عمود بر مرز تصميم گيري است

  . مبدا تا مرز تصميم گيري است

3 -2- Adaptive Neuro-Fuzzy 
(ANFIS)Inference System  

 مدل مورد استفاده در اين مقاله يك  ANFISالگوريتم
.  باشد فازي سوگنو در قالب يك سيستم تطبيقي مي

ديده  )1(در شكل  مورد استفاده، ANFIS ساختار
هاي ثابت و مربع ها  ها بيان كننده گره شود كه دايره مي
  .]١٣[هستند  هاي تطبيقي گره

 

 

  

  ANFISساختار  : 1شكل 

ها تطبيقي هستند و خروجي اين  هدر اليه اول ، تمامي گر
 )14(هاست كه با روابط  ، درجه عضويت فازي ورودي اليه

  :شود  داده مي
  )14()(1 xO

iAi μ=     i=1,2 

)(
2

1 xO
iBi
−

= μ  i=3,4     

2)(و  xAiμ)(كه  xBi−μ تواند هر تابع عضويت مي
و ) Mهاي گره( ، گره ها ثابت بوده  در اليه دوم .فازي باشد
كه به عنوان يك ضرب كننده ساده عمل  شود بيان مي

  .  كنند مي

نشان داده   Nها ثابت بوده و با  در اليه سوم نيز گره
هاي آتش از اليه  اند و در نقش نرمال كننده قدرت شده

ها تطبيقي بوده و  ، گره در اليه چهارم .كند قبلي عمل مي
ره حاصلضرب قدرت آتش نرمال شده و خروجي هر گ

اي درجه اول براي يك مدل سوگينو درجه اول  چندجمله
  .  است

باشد كه  مي Sاليه پنجم، يك گره ثابت با برچسب 
خروجي آن حاصل جمع سيگنال هاي ورودي به آن 

،  ANFISوظيفه الگوريتم يادگيري براي ساختار . است

A1 

A2 
A3 
A4 

M 

M N 

N 
S

y x  

y x  

f 11 fϖ 
1ω 1ϖ

2ω  2ϖ  

x  

y  
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و  ri{و  }iσوci {هاي قابل اصالح  ميزان كردن پارامتر
qi  وpi { است تا خروجيANFIS هاي  را هماهنگ با داده

 {هاي مقدم  هنگامي كه پارامتر. آموزش سازد

ciوiσ  { ثابت باشند، خروجي مدلANFIS  را
  :توان به صورت زير بيان نمود مي

)17( 
2

21

2
1

21

1 fff
ωω

ω
ωω

ω
+

+
+

=

به معادله زير  )17(در معادله  )15( دن معادلهبا قرار دا
  :رسيم مي

)18(  2211 fff ϖϖ +=
به  )18(فازي در معادله  if-thenو با قرار دادن قوانين 
 :رابطه زير خواهيم رسيد

)19
(  

f= 1x+q1y+r1)+ (p2x+q2y
+r2) 
→f=( x)p1+( r1+( x)p2 
+( y)q2+( )r2

و  qiو  ri{كه يك تركيب خطي از پارامترهاي موخر 
pi  {ها براي شناسايي مقادير بهينه اين پارامتر.  باشد مي 
  . استفاده شده است،  روش حداقل مربعات از
روش حداقل مربعات براي بهينه كردن پارامترهاي موخر  

هنگامي كه .  رود رامترهاي مقدم ثابت به كار ميبا پا
، بالفاصله مسير رو به  پارامترهاي موخر بهينه پيدا شدند

مسير رو ( كاهش نزولي خطاروش .  شود عقب شروع مي
براي تنظيم بهينه پارامتر هاي مقدم وابسته به ) به عقب
.  رود هاي فازي در دامنه ورودي به كار مي مجموعه

خر پيدا ؤبا استفاده از پارامترهاي م  ANFISخروجي 
خطاي خروجي .  شود شده در مسير رو به جلو محاسبه مي

مقدم به وسيله الگوريتم پس  هاينيز براي تنظيم پارامتر
الزم به ذكر  .گردد استاندارد استفاده مي يانتشار خطا

بكار  ANFISاست كه مشخصات ساختاري الگوريتم 
  .كامال مشخص است) 1(جدولبرده شده در اين مقاله در 

   ANFISمقادير پارامترها در الگوريتم  1جدول 
 400 تعداد تكرارهاي مرحله آموزش

 0.01 خطاي نهايي مرحله آموزش
 0.01  گام پرش اوليه

 0.9  نرخ كاهش گام پرش
 1.1  نرخ افزايش گام پرش

 نتايج 

در  يمغز يدهد الگو يق نشان ميج حاصل از تحقينتا
 .دارد ياتفاوت قابل مشاهده  راحت با حالت دردحالت است

نشان  تغيير باندهاي فركانسي بخصوص آلفا و تتاتئوري 
منجر به تغيير رفتار و همين تغييرات ]٩[شده داده 

سيگنال مغزي نسبت به حالت استراحت شده و اندازه 
در . كندگيري سطح درد را به اين طريق امكان پذير مي

سطح استراحت، درد و  3 يريپذك يزان تفكيم يبررس
 2و  1م كه سطح يديجه رسين نتيرقابل تحمل به ايدرد غ
ك هستند كه خود يقابل تفك بسيار خوبيزان صحت يبا م

  .باشديمدرد مغز در حالت  ير الگوييانگر تغيب
در تفكيك درد از بي مقايسه صحت دسته بندي كننده ها :2جدول

  دردي
Total 

features 
Non-
linear 

Features 

Spectral 
features 

  

90%  92%  75%  SVM(RBF)  
83.5% 89%  72.5%  SVM(ploy)  
78.5%  94%  80%  ANFIS  

نشان داد كه اگرچه الگوي مغزي در  3و2بررسي سطح 
درد و دردغيرقابل تحمل شباهت هاي بسياري دارد ولي 
تفاوتهاي قابل توجهي نيز ناشي از كاهش دامنه آلفا در 

يري داده ذبررسي ميزان تفكيك پ. شودمي آن مشاهد
هاي اين دو سطح نيز اين گفته را تصديق كرده و درصد 

كمتر  2و 1نسبت به سطح  3و  2صحت تفكيك سطح 
  .است
در تفكيك درد از مقايسه صحت دسته بندي كننده ها :3جدول

  دردغيرقابل تحمل
Total 
features 

Non-
linear 
Features 

Spectral 
features 

  

72%  73%  68%  SVM(RBF)  

67% 70.5% 64.5% SVM(ploy)  

64% 75%  70%  ANFIS  

در  ANFISها، الگوريتم  در تعيين قدرت دسته بندي
دسته بندي داده هايي با ويژگي زياد  ضعيف عمل كرده  

 عملكرد ويژگي فضايدر ابعاد باالي  SVMدر حالي كه 
 قدرت داراي البا ابعاد با فضاهاي در زيرا دارد، بهتري
تفاوت اين دو   3و 2جدولهاي  .]20[ميباشد خوبي تعميم

ميزان صحت دسته بندي كننده . روش را نشان مي دهد
SVM هاي مختلف نيز نشان داده شده با استفاده از كرنل
 كرنل، SVMدر  ،همان طور كه انتظار مي رفت. است

RBF هاي مغزي بهترين پاسخ را در تفكيك داده
 .]10[دارد
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نشان داده شده است كه با انتخاب ويژگي  4در جدول 
توان به درصد مي ،هاي بهينه توسط الگوريتم ژنتيك

همان طور كه قبال نيز ذكر . رسيدتفكيك بسيار خوبي 
بندي كننده قدرتمندي در تفكيك داده هاي دستهشد، 

  .]21[مغزي با تعداد ويژگي كمتر مي باشد
ها در تفكيك درد از بي ي كنندهمقايسه صحت دسته بند: 4جدول 

  دردي با استفاده از ويژگي هاي بهينه

 Number 
of selected 
features 

SVM(RBF) ANFIS 

Best 
features

4 92%  96%  
 

 بحث و نتيجه گيري

شناخت مراكز درگير مغز در درد و نحوه تاثير آن بر روي 
 يار مهم ميبس يدرمان يء روشهامغز، در شناخت و ارتقا

حال در تشخيص درد و هتحقيقات بسياري تا ب .باشد
. تغيير رفتار آن نسبت به حالت استراحت انجام شده است

در هر يك از اين تحقيقات از روشهاي مختلفي براي 
اعمال درد توسط . اعمال درد استفاده شده است

 ]٤[ق كاسپاسين در پوستريتز ]٦[،]٧[،]٣[،]١[سرما
مله روشهاي مورد استفاده از ج ]15[و كاف  ]5[ عضله

هيچ يك از اين تحقيقات به اما  در اعمال درد بوده است
در . اندو نتايج يكديگر را تاييد نكرده نتايج سازگار نرسيده

ا استفاده شد و نشان ماين مقاله از اعمال درد توسط سر
داده شد كه يكي از داليل عدم سازگاري در نتايج، ضعف 

ي مهندسي استفاده از روشها. شدباروشهاي بكار رفته مي
دو تشخيص و تفكيك امكان  در تحليل درد و بي دردي،

. فراهم نمود سطح درد و بي دردي را از حالت استراحت
نشان مي دهد تغيير  2نتايج نشان داده شده در جدول 

رفتار مغز در حالت درد نسبت به حالت استراحت بسيار 
به عبارت ديگر  .باشدبارز بوده و به خوبي قابل تفكيك مي

مي توان گفت، بررسي الگوي مغزي و تحليل آن مي تواند 
  .روش مناسبي در جهت تشخيص درد باشد

دهد كه اگرچه رفتار مغز در حالت نيز نشان مي 3جدول 
درد و دردغيرقابل تحمل بسيار شبيه بوده ولي باز هم 
تفكيك پذير بوده و با درصد صحت مناسبي قابل 

مقايسه قدرت دسته بندي كنندگي دو  .تشخيص هستند
در  SVM  RBFكرنلبرتري ،  ANFISو SVMالگوريتم 

از  ]20و10[با ابعاد ويژگي باال تفكيك پاسخ هاي مغزي
  .باشدجمله دستاوردهاي ديگر اين تحقيق مي
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