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 چکیده
 یاراد ییو فضا یاقتصاد ،یاجتماع یاست که با ساختار ها ینیشهرنش یها دهیاز پد یکی ،یسکونت ییها ییمهاجرت و جابجا
اشتغال،  تیونت، وضعبه محل کار، مدت سک یکیهم چون نزد یعوامل رینوع از مهاجرت تحت تأث نیاست. ا یرابطه علت و معلول

 تیهمکونت از اس یبرا یمحالت و انتخاب محله ا ینیرو، مکان گز نی. از اشدبا یخانوادگ طیسطح درآمد، سن، جنس و شرا
رد. پژوهش حاضر گذا یثر ما ینیبر مکان گز یمکان تیکه موقع ییتا جا ردیپذ یم ریتأث یاریبرخوردار است و از عوامل بس ییبسزا

 های لوکبه از اطالعات پژوهش با استفاد ازیمورد ن های . دادهباشد یم یلتحلی – یفیو از نظر روش توص یاز نظر هدف کاربرد
تخراج و به روش اس ازیمورد ن های شاخص نییو تع قیتحق اتیاستخراج شده است. با مطالعه ادب 1390سال  یسرشمار یآمار

 نوان شاخصعشاخص ها به  ریمهاجرت به عنوان شاخص هدف و سا نیانگیشده اند. شاخص م ی وزن دهیتحلیل سلسله مراتب
شان ن نتایج تحقیق انجام شد. نیدر نرم افزار کلمنتا میانتخاب شدند. محاسبات مربوط به درخت تصم میدر درخت تصم یورود
شاخص  12ه طور کل بمهاجران در محالت شهر مشهد داشته است.  ینیرا در مکان گز ریتأث نیشتریب التیتحص زانیدهد که ممی
 ینیب شیامل پعو زانیه ماست که هر چ یدرحال نیمهاجرت اثر گذار بوده اند. ا نیانگیمتفاوت بر م یها یگذار ریتأث زانیبا م

 میصمتبا درخت  یاوکداده  ستمیدهد که س ینشان منتایج  نی. هم چناستمهاجرت باالتر  زانیشهر کمتر باشد م نیکننده در ا
 یفراد در محله هاا یاندگارممهاجرت و  زانیآن ها، م راتییتغ زانیکننده و م ینیب شیعوامل پ یریقادر خواهد بود تا با اندازه گ

 .باشد یقابل قبول م ستمیس نیا ییکارا از به دست آمده جی. بنابر نتادینما ینیب شیرا پ یشهر
 

 مشهد م،یگزینی مهاجران، درخت تصممکانمهاجرت،  گان کلیدی: واژه

 
 

                                                 
                                                                                         Email: hataminejad@ut.ac.irنویسنده مسئول:   - *

 ندهیآ یفصلنامه چشم انداز شهرها
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 مقدمه .1

و  یسررکونت یهررا ییامررروزه موضرروع جابجررا

مختلف شرهر برا  یدر نواح یدرون شهر یها مهاجرت
 یآن دارا ییو فضرا یاقتصراد ،یاجتمراع یساختار ها

 ،یرریو درود یاسررت وپورزرنررد یرابطرره علررت و معلررول
از  ایرکه به اجبار  ستیا دهی(. در واقع مهاجرت پد1395
و اغلب بره منظرور  ردیپذ یانتخاب افراد صورت م یرو

مرورد توجره  یدر هر سطح یزندگ طیارتقا و بهبود شرا
لرذا (. 1393و همکراران،  راندوسرتیوا ردیرگ یقرار مر

 منرد توسعه بهره ی بخشی از جامعه که از مواهب اولیه
جره بره تخصریص امکانرات اقتصرادی و تو با اند،نشده

به نواحی برخروردارتر  تر،افتهیاجتماعی در مناطق توسعه
و  یوار از مجموعه اجتمراعاندام یتا جزئ رندآو روی می
 (.1383و همکراران،  زادهمیها گردنرد وابرراهاقتصاد آن

 یخانواده هرا و تحررک سرکونت یدرون شهر جرتمها
 داریردر مباحث پرژوهش پد 19آنان در اواخر دهه قرن 

و  ی(. مهراجرت درون شرهرJia & Lei, 2019شد و
محله  ریبه سا یمحل مسکون کیتحرک خانواده ها از 

شرهر  ییفضرا-یبر ساختار اجتمراع ییبسزا ریتأث زیها ن
(. لرذا توجره بره 1390پور،  یعیگذارد وزنگنه و سم یم

محل سکونت خانواده ها و سراکنان  رییتغ لیعلل و دال
دارد.  ییبسرزا تیاهم ندهیآ یو برنامه ها ینیب شیدر پ

 یاز فرصرت هرا یبه عنروان محصرول یتحرک سکونت
و انتظارات خانواده هرا از محرل  ازهاین یمسکن و در پ

باشرد. بنرابران تحررک  یسکونت خود مرورد توجره مر
 یبرر رو یساختار شهر اثرات متقرابل یگوو ال یونتسک
تحرک خانواده ها در مرحلره اول،  یدارند. الگو گریکدی

در  رییررماننررد تغ یاجتمرراع یدر سررازمانده یراتررییبررا تغ
ماننرد  یو اجتمراع یاقتصاد یساختار خانواده و فشارها

داده شرده  حیو دستمز توض یشغل یفرصت ها شیافزا
مربوط به  اتیادب رب یبا مرور(. Alkay, 2011است و

 افرتینکتره در نیرا یسکونت یها ییمهاجرت و جابجا
خرود در  یانسان از محرل زنردگ ییشود که جابجا یم

 یو محلر یا هیرناح ،یملر ،یالمللر نیسطوح مختلف ب
مراحرل  یانتظارات و آمال است که طر ازها،یاز ن یتابع

 ردیگ یانجام م ستنیبهتر ز یانسان برا یمختلف زندگ
درون  یهررا یی(. جابجررا1391همکرراران،  و انیرربیوطب

 ن،یبر رونق و رکود بازار زمر یآشکار یامدهایپ یشهر
و  یو نوسراز دیرمسکن و اجاره بها، ساخت مساکن جد

استفاده از مسکن  یدر الگو رییمساکن موجود، تغ ریتعم
 یمر یدر مناطق مختلف شهر بر جرا یو تراکم سکونت

تحرررک  واقررع(. در 1391گررذارد وزنگنرره و همکرراران، 
مصرف مسکن در خانواده اسرت و  میروند تنظ یسکونت
و بره منظرور  یرشد و تحوالت شهر یاساس نهیزم نیا

درشرهر هرا  یو مکران یاجتماع راتییو تغ ییایدرک پو
 یمختلرف بررا یاست. انتخاب مکان هرا و محلره هرا

 یدرون شرهر خانواده هرا و مهراجران یسکونت از سو
در  یو اقتصراد یاجتماع یعوامل ساختارها ریتحت تأث
ادبیرات  مررور(. Jia &Lei, 2019باشرد و یشرهر مر

خرارجی  یدهد که تاکنون پژوهش هاتحقیق نشان می
، سرررانو؛ 2000، و برکرروز یداکمسررو داخلرری بسرریاری و

وو  و  یونجر؛ 2011ی، آلکا؛ 2009یو، و  یهوو؛ 2006
و  ایرج؛ 2014، و همکراران  ییکرو؛ 2013، همکارانش

ی، اریو  ییتوال؛ 1390، پور یعیو سم زنگنه؛ 2019ی، ل
 ،یدرون شرررهر یدر حررروزه مهررراجرت هرررا( 1390

اثرر  دهیرپد نیکه بر ا یو عوامل یسکونت یها ییجابجا
گذارند انجام شده است؛ بیشتر این مطالعات به بررسری 

هررای مختلررف و رونررد تغییرررات مهرراجرت در دوره
 هاسرشررماریی مهرراجرین بررر پایرره نتررایج هرراویژگی
مطالعات صورت گرفته کمترر بره بحرث  در اند.پرداخته

محل اسکان و انتخاب مکران سرکونت پرداختره شرده 
است و از این رو توجهی نیرز بره اسرکان مهراجرین در 

در حروزه  نیمهراجر ینریب شیآینرده نشرده اسرت و پر
از و اطالعات پنهران  نیو استخراج قوان یمحالت شهر
 ،قررار گرفتره اسرت یکه تاکنون مورد بررس ییداده ها

 شررفتیکه با پ ستیدرحال نیخورد. ا یکمتر به چشم م
 یهرا سرتمیحرال، مواجهره برا س نیو در ع یتکنولوژ

 دهیچیپ یها یزیبرنامه ر یامر برا نیا ،یشهر دهیچیپ
پرژوهش برا اسرتفاده از  نیباشد. لذا، در ا یم ازیمورد ن

الگوها و روابط نهان از  م،یدرخت تصم یروش داده کاو
مهاجرت در محالت شهر مشرهد برر اسرا   یداده ها
قررار گرفتره  لیو تحل هیمرکز آمار مورد تجز یداده ها

 150772درمجمرروع حرردود  1385-90اسررت.  در دوره 
تعرداد  نیرنفر مهاجر وارد شهر مشهد شده است که از ا
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مقاله  نیدر ااند. نفر زن بوده 74239نفر مرد و  76533
 کانمسررئله اسرر م،یبررا اسررتفاده از روش درخررت تصررم

شرهر مشرهد بررسری شرده و  یمهاجرین در محله هرا
سعی شده است که برا کشرف قروانین و روابرط پنهران 

بینی اسکان مهاجرین در آینده مورد بررسی ها پیشداده
 قرار گیرد.

  مبانی نظری .2

 نظریه ها و رویکردها .2-1

و  ییایرنشرانگر پو یتریجمع ییمهاجرت و جابجرا
مکران  کیرکره در  هرایی تالش انسان است. انسران

خررود محرردود  یتررالش را برررا ی نررهیزم ییایررجغراف
عنوان . مهاجرت بهندینمایاقدام به مهاجرت م دانند،یم
مرورد  تیرجمع رییربر رشد و تغ رگذاریتأث ی واقعه کی

 یعامل اصل هاراز چ یکی. مهاجرت ردگی یتوجه قرار م
خرود  تیرماه لیربروده و بره دل تیحول جمعو ت رییتغ
آثرار  ،یدرازمردت و طروالن راتییرعالوه بر تغ تواندیم
 جادیا تیدر تعداد و ساختار جمع زین یمدتو کوتاه عیسر

 هرای تیررا در جمع ییهراعدم تعادل ایکند و تعادل و 
و همکراران،  ینیوحسر اوردیرخود به وجود ب ریتحت تأث
 نیرمهراجرت، ا یچندبعرد تیرتوجه بره ماه با (.1397
  اسرت. شردهیبررس یمتخلف های هیاز طرف نظر دهیپد
تفراوت در  یبرر رو  کینئوکالس یاقتصاد های هینظر

 یهرا-نهیکشورها و هز نیاشتغال ب طیدستمزدها و شرا
 هررای و در کررل حرکررت کننررد یمرر دیررمهرراجرت تأک

کره  رنردگی یدر نظر مر یفرد میتصم کیرا  یمهاجرت
. بررعکس،  شرودیدرآمد مهاجرت انجام م شیافزا یبرا
را در بازار  یلفمخت طیمهاجرت  شرا دیاقتصاد جد هینظر

که  داندیخانوار م میو مهاجرت را تصم ردیگیدر نظر م
هدفش کاهش خطرات مربوط بره درآمرد  قیطر نیاز ا

از  یناشر یبرر فشرارها کنردیم یخانواده بوده که سرع
غلبه  رگذارند،یتاث یادگخانو داتیتول یکه بر رو هیسرما

برازار کرار دوگانره    هیرو نظر  ینظام جهران هیکند. نظر
در سطح خرد  یرگی میتصم یندهایفرآ نیطور کل، ابه
 یبرر رو دشرانیآن تأک یجاو بره رنردگی یم دهیرا ناد
 هیاست که در سرطوح براالتر انباشرت سررما ییروهاین

مهاجرت  لیدل نیشیپ اتینظر کهی. درحالکنندیعمل م

 دیرجد یدارهینظام اقتصراد سررما یساختار یازهایرا ن
را  یتریجمع یهاحرکت لیدل یبعد اتینظر دانستند،یم
اقتصاد و نفوذ بازار در سراسرر  شدنیجهان یعیطب امدیپ

(. 1393وبرومندزاده و نوبخت،  دانستندیم یمل یمرزها
در حال توسعه، مشرکالت فقرر و کمبرود  یکشورها در

در روستاها و کاهش رشد درآمد سررانه  یدیامکانات تول
توانرد در حرد قابرل  یکرار مر یرویردستمزد ن لیو تقل
بره واسرطه  نیبر مهاجرت دامن بزند. هرم چنر یتوجه

مهاجرت به  ندیدر روستا ها، فرا یکمبود امکانات آموزش
امرر  نیرکره ا اسرت ریناپذاجتناب  یامر یجوامع شهر
بزرگ تر و توسعه  یدر شهرها یشهر ینقش جاذبه ها

و  ییاسرکو یتختیکنرد وپرا یترر را مشرخص مر افتهی
 یگفت در کشورها توان یم ی(. به عبارت1394 ،یاکبر
نیراز جوامرع  لیرمهاجرت به شهرها بره دل افته،یتوسعه

اسا  جمعیرت  نیصنعتی و صنایع شهری بوده که بر ا
انات شرغلی و محرروم از تسرهیالت فاقد امک قاز مناط

زندگی، به مناطق شهری و مراکز صنعتی، بیشتر به نفع 
و  یوماجرد انردافتهیجوامع انتقال گونهنیرشد و توسعه ا

(. برعکس در کشورهای جهان سوم، عدم 1386 ،یلطف
 نیبخصوص عدم تعرادل امکانرات بر ای تعادل منطقه
تعرادل امکانرات و  دمع زیو ن ییو روستا یمناطق شهر
 یکوچرک و برزرگ و حتر یشرهرها نبی در ها فرصت
در  یزنردگ هرای و فرصت های یدسترس نیاختالف ب

از منراطق  تیرباعرث انتقرال جمع زیشهرها نکالن نیب
نامناسرب  ی( کرم برخروردار و حتریوروستاها و شهرها

 مهراجرت شده اسرت.بزرگ یبه شهرها یمیازلحاظ اقل
ی اجتماعی بشر دارد کره افرراد تاریخی به بلندای زندگ
ها و شررایط بهترر یرا فررار از بررای دستیابی به فرصت

مخاطرات و تهدیردهرای طبیعی و انسرانی اقردام برره 
برررای تبیررین مهرراجرت وعلررل و  نرردینمایمهرراجرت م

نظران از زوایرای آن در مبدأ و مقصد( صاحب یامدهایپ
 اند:پدیده نگاه کرده ینگوناگون به ا
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 غالب در مورد مهاجرت دگاهی. د1جدول 

 تعاریف دیدگاه ردیف

 یاقتصاد دگاهید 1

 ثر محسروبهای مؤ اختیاری جرزء متغیر یهاهای اقتصادی معموالً در همه انواع مهاجرت انگیرزه
( 54.7ی واقتصراد : در فرا تحلیل مطالعات مربوط به مهاجرت در ایران نیز رتبه اول به عواملگرددیم

 هبدرصد  6.6 تدرنهای و( 13.2و کشاورزی–درصد( و طبیعی  25،5فرهنگی و -سپس اجتماعی 
 ورت داخلی ها اعم از مهاج شده است ازنظر اقتصادی، مهاجرتجمعیت شناختی نسبت داده یرهایمتغ

و  نیب و 1383 ،یرادهال ینیروی کار است وقاسم عیالمللری، مکانیزمی برای باز توز های برین مهاجرت
 (1389 ،ی، به نقل از نقد2003همکاران ، 

 یاجتماع دگاهید 2

ت نسانی صورواحوال تهدیدکننده حیات اها برای دوری جستن از شرایط و اوضاع در مواردی مهاجرت
 ه، قوم یراوهوا یا زندگی در بین جامعرنیز برای سکونت در نقاط خوش آبگیرد و در مواردی  می

 در یکه حتهای اقتصادی نداشته باشد بل تنها ممکن است انگیزهکه نه شودیفرهنگ خودی انجام م
 (1389 یبه نقل از نقد 1380 ،یجهت عکس آن جریان یابد وزنجان

 یاسیس دگاهید 3

بعاد بیشتر ا (یاسیهای س شدگان، درگیریاجبراری ومانند پناهجویان و رانده یهادر اشرکال مهاجرت
ن وعه قوانی: مطالعه مجمباشدیهرا در این زمینه مدنظر م دولرت یهایریگسیاسی مطرح است و جهت

رای قرراتی ب: قوانین و مشودیمهاجرتی( اطالق م یهااستیها وسمشوق یا بازدارنده مهاجرتی دولت
از دید  ها به مهاجرتشده و پناهندگان وجود دارد که در اغلب آنخونی، پذیرش مهاجران رانده تابعیت

 یهانبهگان به جشده یا پناهند. هرچنرد کره در مواردی چون پذیرش مهاجران راندهشودیسیاسی نگاه م
را تحت  های دیگر سیاسی اولویت مالحظاتدر این موارد نیز  شود،یانسانی و بشردوستانه نیز تأکیرد م

 (1389 یبه نقل از نقد 1380 ،یوزنجان دهدیشعاع قرار م

 یستمیس دگاهید 4
 وپیچیده  رونده،شیعنوان یرک حرکت دوری یا وابستگی متقابل، پدر مردل سیسرتمی، مهراجرت به

تأثیر  بر کل سیستم تواندیکره در آن اثر تغییرات در هر یک جزء م شودیخود تغییردهنده نگریسته م
 (1389 ،یبه نقل از نقد 1368زاده، -ییبگذارد ولهسا

 

 یمهاجرت و تحرک سکونت ن،یمکان گز .2-2

برره  یو تحرررک سررکونت یمهرراجرت درون شررهر
 یواحد مسرکون کیشهر از  کیمفهوم حرکت ساکنان 

اسرت  گرریمحلره بره محلره د کیراز  ای گریبه واحد د
از مسرائل مهرم  یکی(. لذا، 1390پور،  یعیوزنگنه و سم
 نیراسرت. ا یدرون شهر یمهاجرت ها ،یتوسعه شهر

 شهردر محل سکونت در  رییتغ لینوع از مهاجرت به دل
 ردیپرذ یصورت م یمحله ا یها ییو به صورت جابجا

 یم یفرهنگ - یو اجتماع یاز عوامل اقتصاد یکه ناش
گفت،  دی(. در واقع با1387 ،یو دستجرد یباشد وسجاد
توانرد  یدر شرهر مر یسکونت یها ییجابجا یکه الگو
به محرل کرار، مردت  یکیچون نزد یعوامل ریأثتحت ت

سرن، جرنس و  درآمرد،اشتغال، سطح  تیسکونت، وضع
(. از 1390پرور،  یعیباشد وزنگنه و سم یخانوادگ طیشرا
 یبررا یمحالت و انتخاب محله ا ینیرو، مکان گز نیا

برخروردار اسرت و از عوامرل  ییبسزا تیسکونت از اهم

برر  یمکران تیکه موقع ییتا جا ردیپذ یم ریتأث یاریبس
کره  یگذارد. هر شرهروند در محلر یاثر م ینیمکان گز

بره آن پرداختره  دیردارد که با ییازهایکند ن یم یندگز
حمررل و نقررل مناسررب،  ،یشررود. امکانررات آموزشرر

 یاز جملره عروامل حیو تفر دیخر ،یبهداشت یها مراقبت
شرود  یمرورد توجره واقرع مر ینیاست که در مکان گز

 (. Aluko, 2011و

 روش تحقیق .3

و از نظرر  یپژوهش حاضر از نظر هردف کراربرد
 آوری . جمررعباشررد یمرر یلررتحلی –یفیروش توصرر

پرژوهش برا اسرتفاده از اطالعرات  ازیرمورد ن های داده
مسرتخرج از  1390سرال  یسرشمار یآمار های بلوک
به دست آمده است. با مطالعه  رانیمرکزآمار ا های داده
 لهیو  به وس نییتحقیق تع های موضوع شاخص اتیادب
 AHPنفررر از کارشناسرران و متخصصرران برره روش 15
هرای آمراری در قالرب الیره شرده انرد. داده دهیوزن 
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محالت شهری تهیه شد و در ادامره، بره منظرور قابرل 
 سرهیمختلرف و امکران مقا یهرا ا یشدن مق سهیمقا

 یسنجش متفاوت در شراخص هرا یارهایداده ها با مع
 لهیوس نیداده ها انجام شد تا بد یازس ا یمق یفوق، ب

بتوان عناصر شاخص ها را به صورت بدون بعرد انردازه 
متعردد در سره بعرد  یپارامترها هیال نیکرد در ا یریگ

محلره شرهر  156درقالب  یو کالبد یاجتماع ،یاقتصاد
شد وحرم در تقسریمات کالبردی بره عنروان یرک  هیته

محله بوده اما به دلیل نداشتن داده جمعیتری از تحلیرل 
انردازه  هیرال نیرکره در ا ییخارج شده است. پارامتر ها

 ( است. 2شده است به شرح جدول و یریگ

 اجرانمه ینیعوامل موثر بر مکان گز ی. ابعاد و شاخص ها2جدول

 شاخص ها ابعاد شاخص ها ابعاد

 اجتماعی

 مرگ و میر کودکان

 کالبدی

 خانوار در واحد مسکونی

 تراکم جمعیت نرخ بی سوادی

 نفر در واحد مسکونی نرخ تحصیالت

 نفر در اتاق دسترسی به کامپیوتر

 نسبت واحد مسکونی فاقد گاز بعد خانوار

 مسکونی فاقد برقنسبت واحد  میزان سالخوردگی

 نسبت واحد مسکونی فاقد آب آشامیدنی سالم تعداد معلوالن

 نسبت واحد مسکونی فاقد توالت مناسب نرخ باروری

 اقتصادی

 نسبت واحد مسکونی فاقد حمام مناسب بار تکفل

 نسبت واحد مسکونی فاقد سیستم حرارت و برودت مرکزی نرخ بیکاری

 واحد های مسکونی غیر متصل به شبکه عمومی فاضالبنسبت  نرخ سرباری

 نوع اسکلت بنا نرخ بیکاری زنان

 مساحت واحد مسکونی نسبت دارندگان وسیله نقلیه شخصی

   نسبت اجاره نشینی

   نرخ وابستگی

   نرخ فعالیت

 (1390منبع: )مرکز آمار ایران، 

عوامرل مروثر برر  نیمروثر ترر نیریبه منظور تع سپس
مختلرف  یآن ها در محله هرا ینیمهاجرت و مکان گز

و  C5.0 میدرخرت تصرم یداده کاو کیاز تکن یشهر
CHAID دو  نیررا یابیرراسرتفاده شررد. امررا پرس از ارز

حاصل  جیو نتا C5.0که مدل  دیمشخص گرد کیتکن
 دهپرژوهش مناسرب ترر برو نیرانجام ا نیا یاز آن برا

از روابرط  یسلسله مراتب کی میتصم یاست. درخت ها
انرد.  افترهیدرخت سازمان  کیباشند که به صورت  یم
 نیرابطره بر انیرب ایر نیقروان حیصر انیروش بر ب نیا
 تمیالگرور یسراز ادهیرپ جهیکند که نت یم دیتاک نیقوان

 تمیالگرور نیرا جرهیباشد. در واقع نت یم میدرخت تصم
( If – then conditionو یمنطق یمجموعه شرط ها

 تمیکرده اسرت. الگرور دایپ یباشد که ساختار درخت یم
 یو ناپارامتر جینتا ریتفس لیبه دل C5.0 میدرخت تصم

 نیبر یفرض رابطه خط شیبه پ ازیبودن، ن یخط ریو غ
 ,Nisbet et alمسرتقل و وابسرته نردارد و یرهایمتغ

حال به تشریح مدل درخرت تصرمیم پرداختره  (.2009
 ود. می ش

 درخت تصمیم .3-1

درخت های تصمیم یک سلسله مراتبری از روابرط 
می باشند که به صورت یک درخت سازمان یافتره انرد. 
یک درخت تصمیم یک ساختار نموداری درخرت ماننرد 
است که در آن هر گره داخلری یرک ویژگری را نشران 
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دهد، هر شراخه یرک نتیجره را نشران مری دهرد،  می
وگره پایانی( نشران برچسب کال  توسط هر گره برگ 

(. Sharma & Kumar, 2016داده مرری شررود و
 بنابراین، درخت تصمیم سه مولفه اصلی دارد: 

: گره اصلی در باالی درخت کره گرره 1گره ریشه
 ریشه نامیده می شود. 

:  شامل سواالت و معیارهایی است کره 2گره برگ
 باید به آن ها پاسخ داده شود. 

: همان ساختارهای فلش مانندی هسرتند کره 3شاخه ها
 Nisbet & etوگره ها را به یکدیگر وصل می کننرد 

al,2009; López-Chau & et al, 2013; 

Priyam & et al, 2013.)  مفهروم اصرلی درخرت
تصررمیم از مفهرروم سیسررتم هررای یادگیرنررده توسررط 

Hunt.E.B et al  اخرذ شرده اسررت  1966در سرال
بنابراین، درخت تصرمیم (. Pang & Gong: 2009و

یکی از روش های مدل سازی و پیش بینری محسروب 
می گردد که در آمرار، داده کراوی و یرادگیری ماشرین 
مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از خروجی های نهایی 
درخت تصمیم استخراج قوانین اسرت کره بره صرورت 

بیان می گردد. در واقع تبدیل درخت « آنگاه» -« اگر»
قوانین طبقه بندی شده کرار آسرانی اسرت و  تصمیم به

یادگیری در این روش به عنروان الگرویی بررای پریش 
بینی استفاده می شود که می تواند مشراهدات در یرک 
مورد را برداشت کند و به عنوان خروجی هدف، نتیجره 

(. Sharma & Kumar, 2016گیررری نمایررد و
مهمترین هدف از انجام درخت تصمیم، دسرته بنردی و 

ه دست آوردن مدلی برای پیش بینی می باشد. بریمن، ب
درختران طبقره  1984فریدمن، آلشن و استون در سال 

بندی و رگرسیون را بنا نهادند. اگرچره الگروریتم هرای 
درخرررت تصرررمیم خررراص زیرررادی وجرررود دارد امرررا 

 ,QUEST, CHAID, C&RTهررای  الگرروریتم
C5.0, C4.5, ID3  به طور معمول پرکاربردترین آنها

 & Pang؛ 1396هسررتند ورضررایی و امیرحسررینی، 

                                                 
1 - Root node 

2 - Leaf node 
3 - Branches 

Gong, 2009 .)ID3  ساده ترین الگوریتم یرادگیری
توسررط  1986درخرت تصررمیم مری باشررد کره درسررال 

Quinlan ایجرراد شررد وPriyam. et al, 2013 .)
را بره منظرور رفرع  C4.5کوینالن هم چنین الگوریتم 

 C4.5اختراع کرد.  1993ر سال د ID3نقص الگوریتم 
برخی از کارکردهای جدید نظیر فناوری هرر  کرردن 

نیرز یکری دیگرر از  C5.0درخت را معرفی مری کنرد. 
الگوریتم های درخت تصمیم و ارتقرا یافتره دو الگروی 
مذکور می باشرد. ایرن الگروریتم، تمرام ویژگری هرای 

C4.5  را دارد و مجموعه ای از فناوری هرای جدیرد را
کررار برررده اسررت کرره از جملرره آن هررا تکنولرروژی برره 
می باشد که برای بهبرود میرزان دقرت در « بوستینگ»

 شناسایی نمونه ها کاربرد دارد. هم چنین این الگروریتم
 & Pangدر تشخیص الگوها توسعه داده شده اسرت و

Gong, 2009 الگروریتم .)C5.0  یررک نروع درخررت
ابتردا تصمیم گیری تک متغیرره اسرت. ایرن الگروریتم 

درختی پر ایجاد می کند ولی استراتژی هر  کردن آن 
کامال متفاوت است. ایرن الگروریتم دسرته بنردی را برا 
تقسیم کردن داده ها به زیر مجموعه هایی کره شرامل 
رکوردهای همگن تر از والد خود هستند انجام می دهد. 
این الگوریتم دسته بندی را با تقسیم کردن داده ها بره 

هایی که شامل رکوردهای همگرن ترر از  زیر مجموعه
تقسیم کردن  C5.0والد خود هستند انجام می دهد. در 

نمونه ها بر اسا  فیلدی که بیشترین بهره اطالعات را 
دارد صورت می گیرد. این الگوریتم روشری افزایشری از 
هر  کردن درخت را به کار می گیرد تا خطای طبقره 

ی زیاد را در داده های بندی ناشی از نویز یا جزییات خیل
آموزشی کاهش دهد. هر  کردن برا جرایگزینی گرره 
داخلی با گره برگ رخ می دهد که بدان وسیله درصد یا 
میزان خطا کاهش می یابد واسرمعیل کنردی خردایی و 

در مجموعه داده هرا  C5.0(. عملکرد 1398همکاران، 
 ,Amiri. et alبه دو معادله طبقه بنردی مری شرود و

2014 :) 

∑ = E (S)( 1فرمول  − 𝑝1
𝑐
𝑖=1 𝑙𝑜𝑔2𝑝1 

E(S) – آنتروپی مجموعه ای از داده ها 
C – تعداد کال  ها در یک سیستم 
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Pi –  نشان دهنده تعداد نمونره هرای موجرود در
 iکال  

محاسبه اطالعات به دست آمده برای یک ویژگی 
C  در یک مجموعهS کره ،E(S)  یرک آنتروپری کرل

مجموعه ای نمونره هرایی اسرت  Swمجموعه است و 
 هستند.   Cبرای ویژگی  Wکه دارای ارزش 

 (2فرمول 

 G(S,C) = E(S) - ∑
𝑆𝑤

𝑆
𝐸(𝑆𝑤)𝑤∈𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 (𝑐) 

در نرررم افررزار  یمنظررور،  مرردل سرراز نیررا یبرررا
Clementine 18.0  شرکت  یاز نرم افزارها یکیکه

SPSS طیمحر کیرنرم افزار  نیباشد انجام شد. ا یم 

اسرت کره  یداده کراو یهرا نردیانجام فرآِ یبرا یکار
درخت  ،یشبکه عصب ون،یرگرس یمدل ها جادیامکان ا
داده  نو کشف روابرط پنهرا ینیب شیرا جهت پ میتصم

انجام شده داده هرا در  یمدل ساز کند. یها را فراهم م
داده شده است.  شی( نما1در شکل و نینرم افزار کلمنتا

 انیها به صورت جر ندیاقدامات و فرا هیمنظور، کل نیبد
شده اسرت و هرر کردام از اقردامات  ی( طراحstreamو

باشرد و  یهمان گره ها م ایها Nodeاز  یشامل تعداد
 کیر. هرر کردام ازگرره هرا دمتصل هسرتن گریکدیبه 
گرره  یآن ورود یدهرد و خروجر یرا انجرام مر یاقدام
 باشد. یم یبعد

 
 نیانجام شده در نرم افزار کلمنتا ی. مدل ساز1شکل 

 ریرشامل اقردامات ز بیبه ترت انیجر کی جادیمراحل ا
 باشد:  یم

 ایرراکسررل  لیررفا کیررداده هررا در  یآمرراده سرراز -1
SPSS 

 Sourceورود داده ها از طریق گره های بخرش  -2

(Excel, Var file, Statistics file, …) .
در اکسرل  CSVدر این مطالعه داده ها با فرمت 

 Var.Fileذخیر شدند و به ایرن ترتیرب از گرره 
 استفاده شد. 

در ؛ Typeنوع داده ها برا اسرتفاده از گرره  نییتع -3
ها و نقش آنان را با استفاده از  لدیبخش نوع ف نیا

 زیهدف ن ریمتغ نیی. تعمیگره مشخص کرده ا نیا
پرژوهش  نیرشود. در ا یبخش مشخص م نیدر ا
هدف مشرخص  ریمهاجرت به عنوان متغ نیانگیم

بر  ذاراثر گ یرهایها به عنوان متغ لدیف ریشد و سا
 یمسرتقل و ورود یرهرایمهاجرت به عنروان متغ

 مشخص شد.

 برای غیر فعال کردن برخری از فیلرد Filterگره  -4
 های غیر ضروری به کار مری رود و از ورود فیلرد
های مشخص شده برای محاسبه در مرحله بعدی 

 جلوگیری می کند. 
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به  Partitionمرحله بعدی وارد کردن گره  -5
منظور آموزش داده ها و مشخص کردن درصد آن 

درصد داده ها،  75از روی هاست. الگوریتم 
 25عملیات یادگیری را انجام می دهد و از روی 

درصد بقیه، خود را ارزیابی می کند. از این طریق 
میزان دقت الگوریتم به دست می آید. در هنگام 
آموزش داده ها را به دو دسته آموزشی و ارزیابی 

تقسیم می کنند. از روی داده های آموزشی 

شود و از روی داده های  یادگیری انجام می
ارزیابی یا همان داده های تست میزان دقت 
سنجیده می شود. در واقع از روی این داده ها، می 
توان داده کاوری را بر روی داده های جدید انجام 

کند.  ( عمل می2و داد. این بخش به صورت شکل

 
 میدرخت تصم تمیالگور یعملکرد ندی. فرا2شکل 

 (1398، نگارندگان میترس): منبع

 مرحله بعد اجرای الگوریتم های درخت تصمیم بر -6

روی جریان ساخته شده می باشد. متصل کردن 

بر روی داده های  CHAIDو  C5.0گره های 

 قالب ورودی، این الگوریتم را اعمال و نتیجه را در

 یک مدل تولید می کند. 

 و ارزیابی این دو مدل بهآخرین مرحله آنالیز  -7

به  منظور اعتبار سنجی و میزان اطمینان می باشد.

استفاده  Analysisهمین منظور از گره 

شود. دراین بخش داده های آزمایشی را مورد  می

ور ارزیابی قرار می دهد و درصد آن هایی که به ط

 صحیح پیش بینی شده است را نمایش می دهد. 

ه مراحرل یراد شرده، در پژوهش حاضر با توجه بر
متغیر میانگین مهاجرت به عنوان فیلرد هردف انتخراب 

پارامتر در ابعاد اقتصرادی، اجتمراعی و.  29شده است و 
کالبرردی در محررالت شررهر مشررهد برره عنرروان ورودی 

تعیین شدند. این پارامتر هرا در جردول  C5.0الگوریتم 
 ( نشان داده شده اند. 2شماره و

 محدوده مورد مطالعه .4

 تیرشهر مشرهد برا جمع یقیتحق یمحدوده مکان
 یهااست. در دهه 1395نفر در سال  ونیلیم 3001184

و گسترش  تیجمع شیمهم افزا یهااز علت یکی ر،یاخ
در آن  هیو کار و سرما تیجمع دیشهر مشهد، تمرکز شد

 تیرجمع دیدر حال حاضر، تجمع شرد کهیطوراست؛ به
آن تا فواصرل  افو در اطر شودیم دهیدر شهر مشهد د

وجود ندارد.  رانیبرخالف غرب ا ،یشهر بزرگ چیه ادیز
 نیا دهدینشان م 1390سال  یتیجمع یآمارها یبررس

 64و  یخراسان رضو تیدرصد کل جمع 46شهر حدود 
اسرت  دادهیاستان را در خود جرا یشهر تیدرصد جمع

 13 یشرهر دارا نیر(. ا1395وعبا  زاده و همکراران، 
محله ودر محله  157و  یشهر هیناح 47 ،یمنطقه شهر
خرارج  لیرو تحل هیاز تجز تینداشتن جمع لیحرم به دل
 .باشدیشده است( م
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 محدوده موردمطالعه  .3شکل 

 یافته ها و بحث .5

پرس از آمراده سرازی داده هرا و ورود آن هرا بره 
درخت تصمیم، داده ها به دو بخش داده های الگوریتم 

آموزشی و آزمایشی انجام شد. در این مرحلره بره طرور 
درصد داده ها به صورت داده های آموزشی  75تصادفی 

به عنوان داده های آزمایشی قررار گرفتنرد.  درصد 25و 

محله به عنوان نمونه در  119در پایان این مرحله تعداد 
محله به عنوان  37و تعداد  مجموعه داده های آموزشی

( میرزان 4داده آزمایشی قرار گرفتند. در شکل شرماره و
اطمینان و دقت این دو بخرش از داده هرا نمرایش داده 

 شده است. 

 

 . میزان اطمینان داده آزمایشی و آموزشی 4شکل 

پس از تفکیک داده ها به صورت آموزشی و آزمایش، 

 C5.0اجرای مدل بر اسا  الگوریتم درخت تصمیم 

انجام شد که استخراج قوانین مهمترین اطالعاتی است 

که از این بخش به دست می آید. در واقع درخت 

آنگاه(  –تصمیم ترکیبی از ساختارهای منطقی واگر 

نیز از آن استفاده است که در در حل مسائل طبقه بندی 

این  clementineمی شود. در بخش مدل نرم افزار 

قوانین نمایش داده می شود که به صورت شکل شماره 

( 3( نمایش داده می شود. هم چنین در جدول و5و

بیان شده  C5.0برخی از قوانین ایجاد شده توسط مدل 

 است. 
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 استخراج شده عوامل موثر بر مکان گزینی مهاجران در محله های شهر مشهد. قوانین 3جدول 

 میزان مهاجرت قوانین ردیف

 4 باشد 02/0اگر تعداد خانوار در واحد مسکونی کمتر یا مساوی  1
 2 باشد 02/0اگر تعداد خانوار در واحد مسکونی بیشتر از  2
 2 باشد 0.47اگر بار تکفل کمتر یا مساوی  3
 1 باشد 0.29تراکم جمعیت کمتر یا مساوی  اگر 4
 1 باشد 0.29باشد و تراکم جمعیت کمتر یا مساوی  0.47اگر بار تکفل کمتر یا مساوی  5

6 
نرخ فعالیت کمتر یا  باشد و 0.66باشد و نسبت اجاره نشینی کمتر یا مساوی  0.29اگر تراکم جمعیت بزرگتر از 

 باشد 0.424مساوی 
3 

7 
کونی کمتر یا مساوی و مساحت واحد مس 0.424باشد و نرخ فعالیت بزرگتر از  0.29جمعیت بزرگتر از اگر تراکم 

0 
2 

8 
صیالت عالی کمتر و نرخ تح 0.360باشد و نفر در واحد مسکونی کمتر مساوی  0.470اگر بار تکفل بزرگتر از 

میزان اجاره  و 0.160متر مساوی و میزان سالخوردگی ک 0.270و نرخ مرگ و میر کمتر مساوی  0.930مساوی 
 0.660نشینی کمتر مساوی 

3 

 1 0.230والن کمتر از و تعداد معل 0.660باشد و میزان اجاره نشینی بیشتر از  0.470اگر بار تکفل بزرگتر از  9
 1 باشد 0.24باشد و میزان سالخوردگی کمتر مساوی  0.470اگر بار تکفل بزرگتر از  10

  (1398، نگارندگانمحاسبات ): منبع

 

 . قوانین استخراج شده در نرم افزار کلمنتاین5شکل 

از قوانین فوق می توان موثرترین پارامتر هایی که در 

میزان مهاجرت اثر گذار هستند را استخراج کرد. از این 

رو موثر ترین پارامتر های تأثیر گذار در میزان مهاجرت 

 محالت شهر مشهد عبارتند از:در 
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 . عوامل استخراج شده از قوانین بر مکان گزینی مهاجران در محله های شهر مشهد4جدول 

 (1398: )محاسبات نگارندگان، منبع

( نشان می دهد که عواملی نظیر شاخص 4جدول و

میزان تحصیالت افراد و بار تکفل شاخص هایی هستند 

که در میزان مهاجرت از محالت شهر مشهد مهمترین 

و اثر گذارترین پارامتر ها هستند. هم چنین نتایج نشان 

های پارامتر در مهاجرت از محله  12می دهد که 

شهری موثر هستند که ترتیب عبارتند از: نفر در واحد 

واحد مسکونی، نفر در اتاق، مساحد واحد مسکونی، 

میزان سالخوردگی، تراکم جمعیت، نرخ فعالیت، میزان 

نرخ باروری و  مرگ و میر، خانوار در واحد مسکونی،

پس از ساخت مدل و استخراج  نسبت اجاره نشینی.

( با استفاده از درخت تصمیم 3و قوانین در جدول شماره

C5.0 نتایج به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفت تا ،

میزان اطمینان و صحت آن ها تعیین گردند. سپس 

نتایج به دست آمده با نقشه های میانگین شاخص ها 

در محالت شهر مشهد تدقیق داده شد. آن بخش از 

ر نمونه هایی که در مجموعه داده های آزمایشی قرا

گرفتند به عنوان ورودی مدل ساخته شده وارد می 

شوند تا مشخص شود میزان دقت و تشخیص مدل تا 

( نشان 4چه اندازه خواهد بود. همانطور که در شکل و

داده شده است نتیجه ارزیابی مدل ساخته شده دارای 

درصد است. این درحالی است که مدل  81.08اطمینان 

ور آزمایشی قادر به محله به ط 30ساخته شده برای 

تشخیص صیحیح میانگین مهاجرت آن ها شده است و 

شکل شماره  مورد ناموفق عمل کرده است. 7تنها برای 

( ساختار درختی قوانین استخراج شده را نشان 6و

دهد.  می

 

 میزان تأثیر گذاری عوامل ردیف

 0.01 نسبت اجاره نشینی 1

 0.03 نرخ باروری 2

 0.03 خانوار در واحد مسکونی 3

 0.03 میرمیزان مرگ و  4

 0.03 نرخ فعالیت 5

 0.03 تراکم جمعیت 6

 0.05 میزان سالخوردگی 7

 0.07 مساحت واحد مسکونی 8

 0.08 نفر در اتاق 9

 0.09 نفر در واحد مسکونی 10

 0.15 بار تکفل 11

 0.34 میزان تحصیالت 12
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 . درخت تصمیم مکان گزینی مهاجران در محله های شهر مشهد6شکل 

نقشره  یدوازده شاخص موثر بر مهراجرت برر رو
دهرد در  یداده شده است که نشان مر شیمحالت نما

برار  زانیمهاجرت باالتر بوده است م زانیکه م یمحالت
.ترر بروده اسرت نییافراد پرا التیتحص زانیتکفل و م
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 میانگین مهاجرت. نقشه های میانگین شاخص ها نسبت به 7شکل 

با تحلیل مجموعه داده ها و پارامترهای انتخاب شده و 

با بهره گیری از تکنیک داده کاوی درخت تصمیم و 

موثرترین فاکتورهای مهاجرت در  C5.0الگوریتم 

محالت شهر مشهد شناسایی گردیدند. بر پایه نتایج به 
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یم برای عوامل موثر بر دست آمده از درخت تصم

مهاجرت درون شهری، مشخص گردید که این متغیر 

رابطه معکوسی با عوامل پیش بینی کننده ومیزان 

تحصیالت، بار تکفل، نفر در واحد مسکونی، نفر در اتاق 

و .....( دارد. این درحالی است که هر چه میزان عوامل 

پیش بینی کننده کمتر باشد میزان مهاجرت باالتر 

ست. سیستم داده کاوی با درخت تصمیم قادر خواهد ا

بود تا با اندازه گیری عوامل پیش بینی کننده و میزان 

تغییرات آن ها، میزان مهاجرت و ماندگاری افراد در 

محله های شهری را پیش بینی نماید. بنابر نتایج به 

دست آمده، کارایی این سیستم قابل قبول می باشد. بر 

می توان تغییرات ساختار های اسا  این سیستم 

اقتصادی و اجتماعی محالت را اندازه گیری نمود و 

برای برنامه ریزی های آینده استفاده کرد. عوامل پیش 

بینی کننده بر مهاجرت های درون شهری، به سه دسته 

 8شاخص(، اقتصادیوشامل  8کلی اجتماعیوشامل 

شاخص( تقسیم شدند.  13شاخص( و کالبدی وشامل 

عوامل بر اسا  آنچه که در ادبیات تحقیق گفته  این

شد و با توجه به منطقه مورد مطالعه تدوین گردید. با 

( ذکر 4توجه به عوامل شناسایی شده که در جدول و

گردید، به نظر می رسد برای پیش بینی عوامل موثر در 

محالت مذکور، عامل میزان تحصیالت و بار تکفل دو 

أثیر را در مهاجرت درون عاملی است که بیشترین ت

شهری دارند.  دلیل این امر این است که شهروندان 

ساکن یک محله شهری تمایل دارند در جایی زندگی 

کنند که در مجاورت افراد با منزلت اجتماعی برابر با آن 

ها باشند. این نتایج مانند نتایج پژوهش های توالیی و 

لیوکو (، آ2011(، آلکای و2006وو و (،1390یاری و

( اثرات این عوامل 1390و زنگنه و همکاران و( 2011و

را در امر مهاجرت های درون شهری تایید می کند. هم 

چنین نتایج این پژوهش با یافته های مطالعات طبیبیان 

(، زنگنه 1392(، پروین و همکاران و1391و همکاران و

( 1387( و سجادی و دستجردی و1390و همکاران و

ن می دهد که جابجایی ها و این امر را نشا

های درون شهری با شاخص های اجتماعی و  مهاجرت

اقتصادی به ویژه احسا  منزلت اجتماعی، همگونی 

پایگاه های اقتصادی و اجتماعی رابطه مستقیمی دارد. 

عالوه بر این، جابجایی های محله ای متأثر از شرایط 

اجتماعی و کالبدی در شهر است. به عبارت دیگر، 

مهاجرت درون شهری، تابعی از ساختار خانوار و 

تغییرات آن و هم چنین شاخص های مربوط به مسکن 

و برکوز،  یداکمس است. این موضوع در پژوهش های

(، ونجی وو و همکاران،  2006سرانو، و ؛(2000و

( 1395قلی زاده و مومنی و(، 2019(، جیا و لی و2006و

. با توجه به ( مورد توجه بوده است2011و آلکایو 

همخوانی نتایج به دست آمده با سایر پژوهش ها، 

کارایی مدل و روش درخت تصمیم در پیش بینی 

مطالعات مربوط به استخراج قوانین و تحلیل عوامل 

موثر بر جابجایی های سکونتی و میزان اهمیت آن ها 

مورد تأیید قرار می گیرد. هم چنین، با توجه به اینکه در 

ط به مهاجرت های درون شهری و مطالعات مربو

جابجایی های سکونتی، روش های آماری به بررسی 

روابط میان فاکتورها می پردازد، اما در واقعیت ممکن 

است چندین پدیده به صورت همزمان بر متغیری اثر 

گذار باشند و سبب ایجاد الگویی گردند. لذا، روش های 

د. این در حالی آماری، توانایی یافتن این الگوها را ندارن

است که روش های آماری با خاصیت خطی خود، 

کشف روابط غیر خطی را ندارند و به همین دلیل 

ها و الگوریتم های داده کاوی مورد استفاده قرار  روش

می گیرند. این روش ها با ماهیت کشف دانش، 

توانند به آشکار سازی الگوها، آموزش و مدل سازی  می

ین الگوریتم ها قادر هستند، الگوی بپردازند. بنابراین ا

واقعی و نزدیک به واقعیت را پیش بینی نمایند. لذا در 

داده کاوی مزایایی وجود دارد که در گذشته در روش 

های آنالیز آماری وجود نداشته است. در روش های 

آماری، داده ها نیاز به پیش پردازش های سنگینی 
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برای پردازش ندارند ولی در داده کاوی زمان زیادی 

داده ها صرف می شود. به عالوه، در روش های آماری 

با استفاده از تحلیل ها، روابطی که از قبل در بین 

ها وجود دارد، تأیید می شود. در حالی که در داده  داده

کاوی که نوعی از تحلیل پایین به باال یا تحلیل 

وجود دارد و سعی دارد اطالعات مفید از اکتشافی 

قبلی را بیابد. از طرفی، داده ها در داده کاوی،  اطالعات

به شکل درست و صحیح نیستند و حساسیتی نسبت به 

این موضوع وجود ندارد درحالی که در روش های 

آماری داده های نادرست در طول تجزیه و تحلیل 

مشخص می شود. به عبارت دیگر، فرض اولیه و 

هاست اساسی در روش های آماری، نرمال بودن داده 

در حالی که در داده کاوی چنین فرضی وجود ندارد. هم 

چنین تعداد ویژگی ها در روش های آماری محدود 

است ولی در داده کاوی امکان پردازش داده ها با 

 ویژگی های بزرگ امکان پذیر است.  

 گیری نتیجه .6
با توجه به مباحث مطرح شده در باال، می توان گفت 

یکی از روش های موثر در الگوریتم های داده کاوی 

تصمیم گیری و پیش بینی آینده در مدیریت و برنامه 

ریزی شهری محسوب می شود.  از آنجایی که 

های داده کاوی از جمله درخت تصمیم در  روش

مطالعات برنامه ریزی شهری و پیش بینی روند ها و 

استخراج الگوها و قوانین رفتارهای شهروندان نوپاست، 

داده کاوی در پیشبرد اهداف این حوزه لذا روش های 

 در آینده به عنوان ابزار عملیاتی حائز اهمیت خواهد بود.

مطالعه انجام شده در شهر مشهد نشان می دهد که 

مهاجرت درون شهری و جابجایی های سکونتی تحت 

عامل به ترتیب عبارتند از: میزان تحصیالت،  12تأثیر 

فر در اتاق، مساحت بار تکفل، نفر در واحد مسکونی، ن

واحد مسکونی، میزان سالخوردگی، تراکم جمعیت، نرخ 

فعالیت، میزان مرگ و میر، خانوار در واحد مسکونی، 

نرخ باروری و نسبت اجاره نشینی. این شاخص ها نشان 

می دهد که جابجایی ها با عوامل مربوط به ساختار 

خانوار ها و شاخص های مسکن ارتباط دارد. در واقع 

فته ها نشان می دهد که عامل سنخیت اجتماعی و یا

اقتصادی در انتخاب و تغییر محل سکونت از اهمیت 

بسیاری برخوردار است. هم چنین یافته های حاکی از 

آن است که سطح تحصیالت و منزلت اجتماعی با 

جابجایی های سکونتی در محالت رابطه معکوسی 

حالت دارد. یکی از موضوعات مهم که گریبانگیر م

شهری می باشد، آثار سو ناشی از مهاجرت و 

به طوری که این  ،های سکونتی است جابجایی

جابجایی ها از عوامل و متغیر هایی به صورت آگاهانه و 

قابل پیش بینی متأثر می شوند. لذا مطالعه 

های سکونتی و چرایی و چگونگی  جابجایی

ها، کشف دانش پنهان عوامل موثر و استخراج  مهاجرت

قوانین حاکم بر آن، به منظور برنامه ریزی ها و پیش 

بینی آینده از اهیمت بسزایی برخوردار است. در این 

پژوهش به منظور طراحی یک سیستم پیش بینی برای 

چرایی و چگونگی جنبه های پویایی شهر و دالیل و 

ادی و کالبدی انگیزه های فردی، اجتماعی، اقتص

شهروندان در جابجایی های سکونتی از روش داده 

کاوی و پیاده سازی درخت تصمیم استفاده گردید. 

درخت تصمیم یک ابزار پشتیبانی از تصمیم و چارچوب 

محاسباتی پرطرفدار برای روش های داده کاوی است. 

برای این منظور با توجه به مطالعات پیشین عوامل موثر 

زینی مهاجران به عنوان یک سیستم برای بر بر مکان گ

ارزیابی و پیش بینی مشخص گردید. نتایج حاصل از 

پژوهش، حاکی از کارایی و مورد قبول واقع شدن این 

سیستم برای پیش بینی و استخراج قوانین در این 

مسئله می باشد. پژوهش حاضر به عنوان یک روش 

جرت و نوآورانه در زمینه پیش بینی علل و عوامل مها

جابجایی های سکونتی و مکان گزینی آن ها، امکان به 

کارگیری مولفه ها و معیارهای متعددی را در اختیار قرار 

داده است. هم چنین قوانین استخراج شده حاصل از 
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بینانه تری را بنیان نهاده تا برنامه ریزان شهری بتوانند 

موثر را به صورت نظام مند و با تکیه بر  این عوامل

آموزش های دانش بینان انجام داده و امور مدیریت 

 شهری را به صورت بهینه و یکپارچه در پیش بگیرند. 
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Abstract 

Urban intra migration and residential mobility in neighborhoods is one of the 

phenomena of urbanization that have direct relationship with social, economic and 

spatial factors and structures.  This type of migration is affected by factors such as 

nearby workplace, length of residence, employment status, income level, age, gender 

and family circumstances. Therefore, location selection and neighborhood selection are 

important and affect many factors to the extent that location affects location. Therefore, 

the present study aimed to analyze the spatial factors affecting the placement of intra-

urban migration in Mashhad city using decision tree method. this study, is applied 

research in terms of purpose and is descriptive-analytical in terms of methodology. The 

data of research have been extracted of the statistical blocks of the 1390. After studying 

literature review, the indix of research were determined and weighted by AHP method. 

For this purpose, the statistics of urban areas of Mashhad were extracted from the 

indicators of Iran Statistics Center. The mean migration index was selected as the target 

index and the other indicators as the input index in the decision tree. Decision tree 

calculations were performed in Clementine software. This paper shows that education 

level has had the most impact on the placement of immigrants in Mashhad. In total, 12 

indices with different impacts on average migration have been affected. However, the 

lower the prediction factors in the city, the higher the immigration rate. It also shows 

that the decision tree data mining system will be able to predict the migration and 

survival of people in urban neighborhoods by measuring the predictive factors and their 

changes. According to the results, the performance of this system is acceptable. 
 

Keywords: Migrants, Choice of Residential Location, Decision Tree, Mashhad, Iran. 
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