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متــا تــگ هــای ســئو شــاخص هایی به منظــور قابل فهــم کــردن متــن بــرای موتورهــای 
جســتجو هســتند. در ایــن نوشــته شــما را بــا دو متــا تــگ مهــم کــه کمــک می کننــد 

رتبــه بهتــری در نتایــج موتورهــای جســتجو بگیریــد آشــنا می کنیــم.

متا تگ یا meta tag چیست و چه کاربردی دارد؟
متــا تــگ هــا یــا برچســب ها اطالعاتــی هســتند کــه بــرای بهتــر فهمانــدن مطالــب و 
جزئیــات هــر صفحــه بــه موتورهــای جســتجو مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. بهینــه 
 )HEO( ســازی ســایت را بــه دو صــورت بایــد انجــام داد. بهینــه ســازی بــرای کاربــران
و بهینــه ســازی بــرای موتورهــای جســتجو )SEO(، کــه تگ  هــا در ایــن بخــش کاربــرد 

رند. دا
ــا  ــا آن ه ــه ب ــی ک ــت. تگ های ــا اس ــی از تگ ه ــواع مختلف ــای HTML دارای ان کده
عملیــات تولیــد ســایت را انجــام می دهنــد، از گرافیــک ســایت گرفتــه تــا ریسپانســیو 
ــا ،  ــگ ه ــا ت ــی مت ــوند.  ول ــد می ش ــای HTML تولی ــا کده ــی ب ــودن و ... همگ ب
تگ هایــی هســتند کــه فقــط بــرای موتورهــای جســتجو نوشــته می شــوند. اســتفاده 
از متــا تــگ یکــی از ضروریــات عملیــات ســئو اســت کــه در نمایــش ســایت در صفحــه 

ــذارد.  ــری نمی گ ــش، تأثی نمای
ــا شــامل اطالعاتــی از صفحــات  ــوان گفــت کــه تــگ هــای مت ــان ســاده تر می ت به زب
ســایت اســت کــه می خواهیــد موتورهــای جســتجو آن را بخواننــد و درک کنــد. بعــد 
از خوانــده شــدن ایــن متــا تــگ هــا می تــوان تعییــن کــرد کــه موتورهــای جســتجو 

چــه رفتــاری نســبت بــه ســایت داشــته باشــند.
ــا تــگ  ــر مثــل مت ــر کاربردت ــا تــگ پ ــاره دو مت ــه توضیــح مختصــری درب در ادامــه ب
کلمــات کلیــدی و متــا تــگ توضیحــات صفحــه هــای ســایت و هــم چنیــن کدهــای 

html آن هــا مــی پردازیــم.
ــای  ــه کده ــود. مجموع ــته می ش ــا نوش ــد در کج ــر ک ــه ه ــد ک ــد بدانی ــدا بای در ابت
ــدای  ــا تــگ هــا را در ابت ــد مت HTML دارای قســمت های مختلفــی اســت. شــما بای
کــد نویســی بــه زبــان HTML و در قســمت Head اضافــه کنیــد. اینکــه کــدام تــگ 
ــگ  ــد ت ــه خواســتید می توانی ــی ک ــه هــر ترتیب ــد و ب ــی ندارن ــرد اهمیت ــرار بگی اول ق
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 )seo( هــای متــا را وارد کنیــد و تأثیــر بســیار خوبــی بــر روی بهبــود وضعیــت ســایت
بگذارید.

ــا  ــد ام ــری پیدا کرده ان ــت کمت ــته اهمی ــال های گذش ــه س ــبت ب ــا نس ــای مت ــگ ه ت
ــا اســتراتژی درســت و افزایــش اطالعــات  هنــوز بی تاثیــر هــم نیســتند. می توانیــد ب
 HTML خــود در ایــن زمینــه، بــاز هــم از تاثیــر خــوب قــرار دادن تــگ هــا در کدهــای

بهــره ببریــد.

ــک  ــن تکنی ــش تری ــر بخ ــگ )heading tags( اث ــای هدین ــگ ه ــط: ت ــه مرتب مقال
ــاالت ــرای ســئو مق ب

معرفی دو متا تگ مهم

)keyword meta tag( 1. متا تگ کلمه کلیدی
ــادی  ــان زی ــان و مخالف ــوزه وب موافق ــگ keyword در ح ــا ت ــتفاده از مت ــرای اس ب
ــران به وســیله  ــل تقلب هــای کارب ــه دلی ــد ســال گذشــته ب ــوگل در چن وجــود دارد. گ
ایــن متــا تــگ دیگــر بــه آن مثــل ســابق اهمیــت نمی دهــد، ولــی دیگــر موتورهــای 
جســتجو هنــوز هــم برای شــان مهــم اســت، بــه همیــن دلیــل اســت کــه هنــوز هــم 

ــگ اســتفاده می شــود. ــا ت ــن مت از ای
ــه روز رســانی الگوریتم هــای گــوگل در  ــا ب ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــادی ب ــن زی متخصصی
ــت  ــری اهمی ــق دیگ ــه طری ــگ keyword ب ــا ت ــت مت ــن اس ــده، ممک ــال های آین س
پیــدا کنــد. بــه همیــن دلیــل عــده زیــادی از برنامه نویســان و ســئوکاران هنــوز هــم 
متــا تــگ keyword را تــگ مهمــی می داننــد و کلمــات کلیــدی خــود را وارد می کننــد. 
ــد،  ــگ keyword وارد کنی ــا ت ــود را در مت ــدی خ ــه کلی ــه کلم ــتید ک ــد داش ــر قص اگ
ــی  ــد. یعن ــتجو می کنن ــا جس ــا آنه ــما را ب ــران، ش ــه کارب ــد ک ــاب کنی ــی را انتخ کلمات
در نظــر داشــته باشــید کــه کلمــات تخصصــی ســایت بــا کلماتــی کــه کاربــران در وب 

ــت. ــاوت اس ــالً متف ــد کام ــرچ می کنن س
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نحوه اضافه کردن کد متا تگ keyword در تگ head به صورت زیر است:
 

ــه  ــدی 2, کلم ــه کلی ــدی 1, کلم ــه کلی > META name=”keywords”content=”کلم
ــدی 3,…” < کلی

 
بــرای اضافــه کــردن متــا تــگ کلمــات کلیــدی، نــکات زیــر را در نظــر داشــته 

باشــید: 
ــی  ــث پنالت ــگ keyword باع ــا ت ــدی در مت ــه کلی ــردن کلم ــه ک ــاده روی در اضاف • زی

ــود.  ــوگل می ش ــرف گ ــما از ط ــایت ش ــدن س ش
• کلمــات کلیــدی خــود را بــا هــم خانواده هایــش اضافــه کنیــد و از تکــرار تنهــا یــک 

کلمــه خــودداری کنیــد. 
ــب  ــرا تقل ــود، زی ــتفاده نش ــتر اس ــر بیش ــی از 200 کاراکت ــایت های فارس ــرای س • ب

ــود.  ــی ش ــوب م محس
• برای کلمات کلیدی انگلیسی هم در متا تگ تا 400 کاراکتر مجاز است.

• کلمات کلیدی را با ) , ( بدون هیچ فاصله ای از هم جدا کنید.
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)meta tag description( 2. متا تگ توصیف صفحه
ــت  ــوان گف ــردازد. می ت ــای وب می پ ــف صفحه ه ــه توصی ــگ description ب ــا ت مت

کــه ایــن تــگ، هــم بــرای کاربــر و هــم بــرای موتورهــای جســتجو کاربــرد دارد. 
موتورهــای جســتجو بــا خوانــدن محتویــات داخــل متــا تــگ description، موضــوع 
مــورد بحــث در هــر صفحــه را در می یابنــد. کاربــر نیــز بــا جســتجوی کلمــات کلیــدی 
درخواســت مشــاهده نتیجــه ای مربــوط بــه کلمــه را دارد. ســپس موتورهــای جســتجو 
بــا مطالعــه متــن داخــل ایــن تــگ، در صــورت مرتبــط بــودن بــا کلمــه کلیــدی مــد 

نظــر کاربــر، شــما را پیشــنهاد می دهنــد.
 نحوه قرار دادن متا تگ description در تگ head به صورت زیر است:

> meta name=»description» content=«افزودن متا تگ به صفحه« <

بیشــتر بدانیــد: 9 نکتــه مهــم و ضــروری ســئو بــرای کســب رتبــه بهتــر در موتورهــای 
جســتجو

نــکات مهــم در رابطــه بــا نحــوه صحیــح اضافــه کــردن اطالعــات صفحــه در 
 description ــا تــگ مت

• جمالتــی کــه قصــد داریــد در ایــن تــگ بنویســید را از بیــن متــن صفحــه انتخــاب 
کنیــد. زیــرا تمــام متــن بــا ایــن جملــه مطابقــت داده می شــود و در صــورت مشــاهده 

نشــدن ، تأثیــر بــدی روی ســئو ســایت خواهنــد گذاشــت.
• تحــت هیــچ شــرایطی از متــا تــگ description تکــراری بــرای صفحــات اســتفاده 
نکنیــد. هــر صفحــه بایــد description مخصــوص خــودش را داشــته باشــد. اگــر از 
ــگ description را  ــا ت ــه صــورت خــودکار مت ــه ب ــد ک ــی اســتفاده می کنی افزونه های
بــرای شــما پــر می کنــد احتمــال تکــراری شــدن موضــوع صفحات تــان بــاال مــی رود ؛ 
زیــرا ممکــن اســت صفحاتــی وجــود داشــته باشــد کــه پاراگــراف اول شــان تکــراری 

باشــد. 
• ننوشــتن متــن در متــا تــگ description ضــرر کمتری دارد نســبت بــه اینکه جمالت 
تکــراری بنویســید. گــوگل بــه صــورت خــودکار می توانــد بــرای ایــن قســمت جمالتــی 
ــد کــه  ــی را انتخــاب کنی ــم کــه متن ــاز هــم تاکیــد می کن ــد. پــس ب ــدا کن از متــن پی
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مخصــوص همــان صفحــه اســت در غیــر ایــن صــورت ایــن تــگ را خالــی بگذاریــد.
• نمــی توانیــد کل متــن اصلــی را در صفحــه ســرچ گــوگل )SERP( نمایــش دهیــد! 
بایــد تعــداد 160 کاراکتــر از متــن کــه دارای کلمــه کلیــدی صفحــه اســت را انتخــاب 

کنیــد.
• متــن جذابــی را در ایــن قســمت قــرار دهیــد کــه کاربــران بــا خوانــدن همیــن چنــد 

جملــه ترغیــب شــوند کــه بــه ســایت وارد شــوند.
• از عالئم نگارشی استفاده کنید مخصوصًا ) . (

• عنــوان صفحــه را بــا متــا تــگ description متفــاوت وارد کنیــد. ایــن دو ویژگــی 
ســایت در صفحــه SERP زیــر هــم نمایــش داده می شــوند و تکــرار دوبــاره  عنــوان در 

ــی نخواهــد شــد. ــه  جذاب ــوان جمل ــگ description به هیچ عن ــا ت مت
• کلمــه کلیــدی بیشــتر از 2 بــار در ایــن تــگ وارد نشــود. تکــرار بیشــتر کلمــه کلیــدی 

ســبب بی مفهــوم شــدن ایــن جمــالت خواهنــد شــد.
نکاتــی کــه گفتــه  شــد چنانچــه بــه درســتی رعایــت شــود، باعــث بهبــود رتبــه ســایت 

شــما خواهــد شــد.

5

https://modireweb.com

