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 (heading tags) تگ های هدینگ
تـگ هـای هـدینگ ، تـگ هـای بین المللی در HTML اسـت که بـرای بیان ویژگی هـای مـتن 
و تعGن میزان اهمیت مـتن بـه مـوتـورهـای جسـتجو کاربـرد دارد.تـگ هـای هـدینگ مـهم 
تـرین کدهـای HTML بـرای بـخش مـحتوای سـایت اسـت. اضـافـه کردن این تـگ هـا بـاعـث 
می شـود بـه بهینه سـازی سـایت (SEO) کمک کنید و مـوتـورهـای جسـتجو و همچنین 

کاربران سایت شما را به عنوان سایت حرفه ای تر بشناسند. 
بـدون اسـتفاده از تـگ هـای هـدینگ فـقط صـفحاتی بـا مـتن هـای طـوالنی تـولید کرده اید که 
کاربـردی نـخواهـند داشـت. تـگ هـای هـدینگ مـشخص می کنند که ارتـباط بین قـسمت 

های مختلف متن چگونه است.  
heading tags از تـگ H1 شـروع و بـه تـگ H6 خـتم می شـود. که در این بین بیشترین 

اهمیت را تگ H1 دارد.  
وظیفه تـگ هـدینگ مـشخص کردن عـناوین هـر پـاراگـراف و ارتـباط دادن پـاراگـراف هـا بـا زیر 
عـنوان هـا می بـاشـد که نتیجه این ارتـباط مـشخص کردن عـناوین مـهم بـرای درک بهـتر 

مطلب توسط گوگل و کاربران می باشد. 

مزیت های  تگ های هدینگ  
این تـگ هـا در صـفحه نـمایش قـابـل رویت هسـتند بـه طـوری که بـا تغGر سـایز مـتن هـای 
قـرار گـرفـته در این تـگ مـتن هـا بیشتر دیده می شـونـد و سـبب جـلب تـوجـه بیشتر کاربـر می 

شوند. به تصویر زیر توجه کنید. 
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عـالوه بـر مـهم تـر جـلوه دادن مـتن عـنوان هـا بـرای کاربـران ، خـزنـده هـای گوگـل هـم بـا ورود بـه 
سـایت در هـر صـفحه دقیقًا بـه دنـبال همین ارتـباطـات سـاده و مـهم می گـردنـد.مـزیت 
دیگر تـگ هـای هـدینگ بـه جـز مـزیت هـایی که بـرای کاربـران و مـوتـورهـای جسـتجو گـفته 
شـد، خـاصیت زیبا شـدن مـتن می بـاشـد. مـتن هـای سـایت در صـورتی که تـمامـًا بـا سـایز 18 
نـوشـته شـونـد مـخصوصـًا اگـر مـتن طـوالنی ای هـم بـاشـند بسیار خسـته کننده خـواهـند بـود و 

ممکن است کمتر کسی تا آخر متن را دنبال کند. 
ولی در صـورت اسـتفاده از تـگ هـدینگ مـتن هـای عـناوین در پـاراگـراف هـا اهمیت بیشتری 

پیدا می کنند و همین تغGر سایز باعث می شود که متن از یکنواختی خارج شود. 
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موتورهای جستجو از دو نظر سایت ها را بررسی می کنند : 
موضوع سایت و صفحات داخلی در چه رابطه ای است؟ 

چقدر خوب است؟ 
بـا اسـتفاده از لینک هـای داخـلی و خـارجی می تـوان بـه میزان خـوب بـودن سـایت پی بـرد 

که گوگل نیز در این کار بسیار مهارت دارد. 
گــوگــل می تــوانــد بــا بــررسی ویژگی هــای دیگر مــثل مــتا تــگ هــا و هــدینگ تــگ 

ها ، موضوع سایت و میزان اهمیت جزئیات متنی را تشخیص دهد. 
بیشتر بخوانید: انتخاب رنگ مناسب برای سایت 

  

استفاده از تگ های هدینگ برای انواع ساختار متنی 
صفحات وب از نظر محتوا به سه دسته تقسیم می شوند.  

  
• متن کلی صفحه که به صورت یک پارچه در رابطه با موضوع خاصی صحبت می کند: 

در این دسـته از مـتن هـا ، بـه راحتی می تـوان تـمام هـدینگ تـگ هـا را در مـتن جـای داد و 
بیشترین تـاثیر را گـرفـت زیرا مـهم تـرین جـا بـرای اضـافـه کردن تـگ هـای هـدینگ ، مـتن کلی 

صفحه است. 
  

 :( (Site wide) منو ، فوتر ، هدر ، لینک های کناری صفحه ) متن داخل •
این مـتن هـا عـمالً خـاصیت متنی نـدارنـد و فـقط بـرای دسـترسی بهـتر کاربـر بـه دیگر قـسمت 
هـای سـایت اسـت. بـرای ارتـباط مـتن هـای یک صـفحه از تـگ هـای هـدینگ اسـتفاده می 

شود و برای ارتباط بین صفحات یک سایت از منو ، فوتر ، هدر و ... استفاده می شود. 
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• صـفحاتی که مـوضـوعـات مـختلف را لیست می کنند. مـانـند صـفحه مـحصوالت و یا 
مقاالت: 

در این قـسمت هـم بـا قـرار دادن عـنوانی مـناسـب در صـفحه و مـشخص کردن تـگ h1 بـرای 
متن عنوان می توان تأثیر خوبی از سئو گرفت. 
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 h تگ های سلسله مراتبی
  

 H1

تـگ h1 را در مـتن هـای خـود بـرای عـنوان داخـلی صـفحه قـرار دهید. در هـر صـفحه تـنها از 
یک تـگ h1 می تـوان اسـتفاده کرد. گوگـل بـا اسـتفاده از این تـگ بـه مـوضـوع هـر صـفحه از 
سـایت پی می بـرد و بـه همین دلیل تـگ h1 در مـوتـورهـای جسـتجو از اهمیت بـاالیی 

برخوردار است. 

  

 H2

بـعد از تـگ h1 تـگ h2 مـطرح می شـود که بیشترین اسـتفاده را در مـتن سـایت مـخصوصـاً 
متن های طوالنی دارد. 

تـمام تیترهـای پـاراگـراف هـا بـا تـگ h2  بـرچسـب می خـورنـد و بـاعـث ارتـباط بین پـاراگـراف 
ها با عنوان سایت می شود. 

بـا اسـتفاده از کلمات کلیدی در تـگ هـا گـوگـل مـتوجـه می شـود که کلمه ی کلیدی شـما چـه 
چیزی است و شما را برای این کلمات به کاربران پیشنهاد می دهد.  

می تـوانید کلمات هـم خـانـواده بـرای کلمه ی کلیدی خـود را پیدا کنید و عـنوان هـای 
پـاراگـراف خـود را بـا این کلمات بـنویسید سـپس بـا قـرار دادن این عـناوین در تـگ h2 بـا این 

کلمات هم سئو خواهید شد. 
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 H3 , H4 , H5 , H6 تگ های

 (h2) بـه همین تـرتیب می تـوان از بقیه تـگ هـا هـم بـرای زیر عـنوان هـای پـاراگـراف هـا
استفاده کرد. کاربری بقیه تگ ها به اندازه ی تگ h1  و h2 نیست.  

تـگ h3 را هـم بـرای زیر عـنوان هـای پـاراگـراف هـا اسـتفاده کنید. در مـتن هـای طـوالنی حـتماً 
زیر عـنوان هـایی دیده می شـود که بـاید از تـگ h3 بـرای ارتـباط آن بـا عـنوان پـاراگـراف 

مربوطه استفاده کرد. 
  

این نکته را در نـظر داشـته بـاشید که اسـتفاده از هـمه ی تـگ هـای هـدینگ ضـروری نیست. 
اسـتفاده از تـگ h1 را جـدی بگیرید ولی صـرفـًا الزم نیست در مـتن هـای خـود از تـگ هـای 

h4 , h5 , h6 استفاده کنید. 
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ترتیب استفاده از تگ های h به چه صورتی است؟ 
نکته ی مـهم دیگر در زمینه اسـتفاده از تـگ هـا این اسـت که نمی تـوان بـعد از اسـتفاده از 
تـگ h1 بـرای عـنوان پـاراگـراف بـعدی از تـگ h3 بـه بـعد اسـتفاده کرد. یعنی اسـتفاده از تـگ 

ها باید به صورت نزولی صورت گیرد.  
اگر در صفحات خود از تگ ها استفاده کردید ترتیب را رعایت کنید. 

بعد از تگ h1 حتمًا باید h2 استفاده شود. 
بعد از تگ h2 حتمًا باید از تگ h3 استفاده شود. 

اشتباه وارد کردن ترتیب تگ ها تأثیر منفی ای در سئو خواهند گذاشت. 
بـه عـنوان مـثال مطلبی نـوشـته اید که 4 نکته اصلی را مـطرح می کند پـس 4 عـنوان اصلی 
دارد که بـا تـگ h2 آن هـا را مـشخص کرده اید، نکته دوم خـود شـامـل 3 گـزینه زیر مجـموعـه 
می بـاشـد، شـما می تـوانید آنـها را بـا تـگ هـای h3 مـشخص کنید. حـال اگـر گـزینه هـای زیر 
مجـموعـه نکته 3 نیز خـود دارای زیر مجـموعـه بـاشـند بـه آنـها بـاید تـگ h4 را اخـتصاص 

بدهید. 
و در آخـر بـاز هـم سـفارش می کنیم اسـتفاده از این تـگ هـا را فـرامـوش نکنید و بـدانید بـا 
اسـتفاده از ویژگی هـای مـثبت کد هـای HTML ، هـم بـه سـئو سـایت و هـم بـه راحـت تـر 

خوانده شدن متن توسط کاربران کمک خواهید کرد.  
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