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ــم  ــوان مه ــی ت ــی )external links( را م ــازی خارج ــک س ــی )Internal links( و لین ــازی داخل ــک س لین
تریــن فعالیــت بــرای ســرعت بخشــیدن بــه عملیــات بهینــه ســازی ســایت یــا ســئو دانســت. در ادامــه بــه 
توضیحــات بیشــتری در رابطــه بــا لینــک هــای داخلــی و خارجــی مــی پردازیــم تــا بــا اســتفاده از آن هــا 

بــه گــوگل بفهمانیــد کــه ســایتی محبــوب داریــد.

لینک های داخلی و خارجی
بــا ســاخت لینــک بــرای ســایت مــی تــوان ســایت را بــه عنــوان ســایتی مهــم در نظــر گــوگل جلــوه داد. 
گــوگل بــا اســتفاده از لینــک هــای داده شــده بــه یــک صفحــه بــه میــزان اهمیــت آن صفحــه پــی مــی 
بــرد بــا اســتفاده از لینــک ســازی داخلــی و خارجــی گــوگل بــه بهینــه ســازی ســایت کمــک خواهــد کــرد. 
ــا لینــک ســازی  ــا لینــک ســازی داخلــی و ســئو خارجــی )off page seo( ب ســئو داخلــی )on page seo( ب

خارجــی بســیار مســیر رو بــه رشــدتری خواهــد داشــت.
در ادامه به توضیحات بیشتری در رابطه با اهمیت external links و Internal links می پردازیم :

anchor text انکر تکست
قبــل از تعریــف دقیــق لینــک ســازی داخلــی و خارجــی بایــد بــا انکــر تکســت anchor text آشــنایی داشــته 

 . شید با
انکــر تکســت کلمــه ای اســت کــه بــه صفحــه دیگــر لینــک مــی شــود. بــه زبــان ســاده تــر مــی تــوان 
گفــت کلمــه ی انتخــاب شــده و لینــک شــده را anchor text مــی گوینــد. کلماتــی کــه به طــور معمــول در 
متــن بــا تغییــر رنــگ همــراه هســتند و یــا خطــی بــه عنــوان جلــب توجــه و مهــم تــر جلــوه دادن کلمــه 
زیــر کلمــه مــی افتــد انکــر تکســت هــا هســتند و بــا کلیــک کــردن روی آن بــه صفحــه ی جدیــدی مــی 

رویــم.
گــوگل بــه راحتــی متوجــه : معنــی ، تعــداد لینــک هــای مشــابه و آدرس لینکــی کــه بــه انکــر تکســت هــا 

داده شــده مــی شــود و بــا اســتفاده از همیــن ویژگــی هــا مــی توانــد تشــخیص دهــد کــه :

یک صفحه چه قدر اهمیت دارد؟
چه موضوعی دارد و هدف از تولید محتوای سایت معرفی چه خدماتی است؟

مطلب تا چه اندازه مفید است و آیا برای کاربران نیز کاربردی است؟
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لینــک ســازی بــه روش صحیــح انجــام شــده یــا صرفــًا بــرای محبــوب نشــان دادن صفحــه بــه گــوگل 
محبوبیــت مصنوعــی ایجــاد شــده؟

و ...
پــس بــا توجــه بــه اهمیــت لینــک ســازی کلمــات کلیــدی صفحــات ســایت بــه صــورت انکــر تکســت بــه 
صفحــات هــدف دیگــری لینــک داده مــی شــوند تــا گــوگل و کاربــران بــه هــر مســیری کــه لینــک داده 

شــده هدایــت شــوند.

 

 

لینک داخلی )Internal links( چیست؟
لینــک ســازی داخلــی لینــک ســازی اســت کــه از داخــل ســایت بــه دیگــر صفحــات داخــل ســایت لینــک 
داده مــی شــود. لینــک هــای داخلــی آدرســی مشــابه آدرس اصلــی ســایت دارنــد کــه ادامــه ی مســیر بــه 
آدرس اصلــی ســایت اضافــه شــده و گــوگل بــه همیــن ترتیــب متوجــه مــی شــود کــه لینــک ، از نــوع 

لینــک داخلــی اســت.

صفحــات لینــک شــده بــه انکــر تکســت هــا بایــد موضــوع مرتبطــی داشــته باشــد. بــه طــور مثــال نمــی 
توانیــد در رابطــه بــا آمــوزش وردپــرس مطلــب بگذاریــد و انکــر تکســت آمــوزش وردپــرس را بــه صفحــه 
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ی آمــوزش نقاشــی لینــک کنیــد. بــا ایــن کار گــوگل ســایت لینــک شــده را ســایتی بــا محتــوای بیهــوده 
تصــور مــی کنــد.

منظــور از لینــک ســازی داخلــی لینــک ســازی اســت کــه هــر کلمــه کلیــدی بــرای خــود صفحــه هــدف 
)landing page( جداگانــه ای داشــته باشــد تــا گــوگل متوجــه شــود کــه ســایت بــه صــورت تخصصــی در 
حــال فعالیــت روی کلمــه هــای مطــرح شــده مــی باشــد. مثــا ســایت پزشــکی ای کــه در حــوزه ی قلــب 
و عــروق فعالیــت دارد نبایــد تمــام صفحــات خــود را بــا کلمــه ی کلیــدی جراحــی قلــب محتــوا گــذاری 
کنــد بلکــه بایــد عنــوان هــای مختلــف و کلمــات دیگــر را هــم مــورد بررســی قــرار داده و مقــاالت جامــع 
تــری ارائــه دهــد. ایــن کــه مثــا 20 مقالــه بــا عنــوان جراحــی قلــب بگذاریــم نــه تنهــا بــه ســئو ســایت 

کمــک نمــی کنــد بلکــه گــوگل نمــی دانــد کــدام صفحــه را ســئو کنــد.
هــم چنیــن لینــک ســازی هــا باعــث افزایــش ســرعت ایندکــس شــدن ســایت نیــز مــی شــود زیــرا خزنــده 
ــا  ــد و ســایت را ب ــه همــه جــای ســایت ســر بزنن ــد ب ــا اســتفاده از لینــک هــا مــی توانن هــای گــوگل ب

ســرعت بیشــتری ایندکــس کننــد. 
عــاوه بــر تأثیــر خــوب لینــک ســازی داخلــی روی گــوگل ، بــا ایــن کار مــی تــوان باعــث بهبــود رابــط 
ــد و  ــده باش ــد ش ــی تولی ــب جذاب ــه مطال ــی ک ــرا در صورت ــد زی ــز ش ــا )User Experience( نی ــری ی کارب
کاربــران مقــاالت را بــه خوبــی مطالعــه کننــد اگــر مطلبــی بــه عنــوان مطلــب پیشــنهاد شــده توســط مقالــه 
نویــس ارائــه شــود بــاز هــم مقالــه ی بعــدی توســط کاربــران خوانــده مــی شــود در نتیجــه هــم بــه ســئو 

ســایت و هــم بــه افزایــش بــار علمــی کاربــران کمــک شــده اســت. 

چرا باید لینک سازی داخلی انجام دهیم؟
ســاختار گــوگل را بــه تــار عنکبــوت تشــبیه مــی کننــد زیــرا تارهــای عنکبــوت همگــی بــه هــم متصــل 
هســتند و عنکبــوت هــا بــا اســتفاده از تارهــا بــه هــر نقطــه ای مــی رونــد حــال اگــر بــه هــر دلیلــی یکــی 
از تارهــا پــاره شــود عنکبــوت هــا بــرای رفــت و آمــد بــه مشــکل مــی خورنــد و مســیر دیگــری را انتخــاب 

مــی کننــد. 
ســاختار گــوگل نیــز بــه همیــن صــورت اســت خزنــده هــای گــوگل بــا اســتفاده از لینــک هــا مســیر رفــت 
و آمــد خــود را انتخــاب مــی کننــد و اگــر صفحــه ای لینــک داخلــی و خارجــی نداشــته باشــد بــه معنــی 
ــران  ــه تنهــا از نظــر گــوگل مضــر هســتند بلکــه باعــث مــی شــود کارب بن بســت اســت. بن بســت هــا ن
هــم از صفحــه خــارج شــوند و شــما بــه راحتــی بــرای آن هــا صفحــه خــروج یــا exit page ســاخته ایــد.

بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات در نظــر داشــته باشــید کــه اگــر ســاختار وب را بــه خــود نگیریــد گــوگل در 
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ســایت شــما بــه بن بســت مــی خــورد و ایــن مســئله بــه ســئو هــر ســایتی صدمــه خواهــد زد.
هــر چــه ســایت شــما از صفحــه ی خــروج )Exit Page( کمتــری برخــوردار باشــد بــرای گــوگل محبــوب تــر 
خواهیــد شــد. بــا اســتفاده از انــواع روش هــای لینــک ســازی داخلــی و هــم چنیــن لینــک ســازی خارجــی 

بن بســت هــا را از ســایت خــود حــذف خواهیــد کــرد.

بیشتر بخوانید : 9 روش آسان برای لینک سازی هدفمند

انواع لینک سازی داخلی 
)automatic internal links( 1. لینک سازی اتوماتیک داخلی

نوعــی لینــک ســازی اســت کــه بــا اســتفاده از افزونــه ی Automatic SEO Links و نصــب آن در قســمت 
کنتــرل پنــل ســایت مــی توانیــد کلماتــی را بــه عنــوان کلمــه ی کلیــدی معرفــی کنیــد و هــر موقــع در 
متــن از کلمــات کلیــدی اســتفاده کردیــد بــه طــور خــودکار بــه صفحــه ی هــدف )landing page( لینــک 

داخلــی انجــام شــود.
ــی  ــروب مطلب ــه هــرگاه در مدی ــن افزون ــوا در ای ــد محت ــه کــردن کلمــه ی تولی ــا اضاف ــال ب ــه طــور مث ب
بنویســیم کــه از کلمــه ی کلیــدی تولیــد محتــوا اســتفاده شــده باشــد بــه صــورت خــودکار ایــن کلمــه بــه 

ــک خواهــد شــد. صفحــه ی https://modireweb.com/content-marketing لین
ــان  ــی برایت ــه راحت ــی را ب ــن ویژگ ــه ای ــد ک ــایتتان بخواهی ــس س ــه نوی ــد از برنام ــی توانی ــن م هــم چنی
کــد نویســی کنــد. بــه طــوری کــه هــم مطالــب مرتبــط و هــم محصــوالت مرتبــط را بــه کاربــران خــود 

پیشــنهاد دهیــد.
چگونگــی پیشــنهاد دادن مطالــب مرتبــط بــه کاربــر بــه کمــک کلمــات کلیــدی صــورت مــی گیــرد. یعنــی 
تمــام صفحاتــی کــه کلمــه کلیــدی تولیــد محتــوا را داشــته باشــند بــه ایــن صفحــه لینــک خواهنــد شــد. 
کاربــر هــم بــا اســتفاده از ایــن ویژگــی بــا مطالعــه هــر مطلــب مــی توانــد مطالبــی مرتبــط را هــم مطالعــه 

کنــد و در نتیجــه بیشــتر در ســایت خواهــد مانــد. 
بــه طــور مثــال کاربــر در ســایت مدیــروب بــا مطالعــه ی مطلــب ارتبــاط بازاریابــی محتــوا بــا ســئو دقیقــًا 
چیســت؟ می توانــد تمــام مطالــب مرتبــط بــا کلمــه کلیــدی تولیــد محتــوا را مطالعــه کنــد و حتــی محصــول 
فروشــگاه کــه بــا ایــن اســم مــی باشــد نیــز برایــش نمایــش داده مــی شــود. ایــن گونــه لینــک ســازی را 

لینــک ســازی اتوماتیــک )automatic internal links( مــی گوینــد.

https://modireweb.com/9-seo-tips-for-having-good-rank-in-google
https://modireweb.com/9-seo-tips-for-having-good-rank-in-google
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 manual internal( 2. لینــک ســازی دســتی داخلــی یــا لینــک ســازی در داخــل محتــوا
)links

ــد شــده در  ــه لینــک هــای تولی ــی انجــام شــود ب ــه و کــد نویســی لینــک ســازی داخل ــدون افزون اگــر ب
ــد.  ــی( مــی گوین ــاالت ، )لینــک ســازی دســتِی داخل مق

لینــک هایــی کــه خودتــان مــی ســازید و بــه دیگــر مطالــب مرتبــط ســایتتان لینــک مــی کنیــد از جملــه 
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــد ک ــی فهمانی ــان م ــه کاربرانت ــا ب ــتفاده از آن ه ــا اس ــه ب ــتند ک ــا هس ــک ه ــن لین ای
اطاعــات کافــی و تخصــص داریــد. ایــن نــوع لینــک ســازی تأثیــر بســیار خوبــی بــر روی گــوگل و بازدیــد 

دیگــر صفحــات توســط کاربــران دارد.

3. لینک سازی عکس ها
لینــک ســازی تصویــری بــرای معرفــی عکــس و موضــوع عکــس هــا بــه گــوگل اســتفاده مــی شــود و 
اگــر از تــگ Alt بــرای عکــس هــا اســتفاده نکنیــد از نظــر ســئو ایــن کار اشــتباه اســت. تــگ Alt کمــک 
مــی کنــد کــه اگــر اینترنــت کاربــران بــه هــر دلیلــی نتوانســت عکــس ســایت شــما را لــود کنــد کاربــر بــا 
اســتفاده از متنــی کــه در ایــن عکــس بــه عنــوان موضــوع قــرار داده ایــد متوجــه شــود کــه چــه عکســی 
را نتوانســته اســت مشــاهده کنــد. مهــم تــر از ایــن دلیــل اصلــی اســتفاده از تــگ Alt شناســایی عکــس بــا 
 Alt عنــوان وارد شــده بــه گــوگل اســت. مثــا اگــر عکســی در رابطــه بــا طبیعــت در ســایت بگذاریــم و در
تصویــر بنویســیم گردشــگری در جنــگل گــوگل متوجــه مــی شــود کــه ایــن عکــس بــه چــه مقالــه ای 

مربــوط اســت.
بــا ایــن حــال مــی تــوان گفــت تأثیــر لینــک ســازی بــا عکــس بــه انــدازه ی لینــک ســازی متنــی نیســت 
ــرای عکــس هــا لینــک ســازی  ــد ب ــی )On Page Seo( بای ــرای انجــام مــوارد ســئو داخل ــًا ب و شــما صرف

انجــام دهیــد.

4. لینک سازی در صفحه اول سایت
صفحــه اصلــی هــر ســایت ، مهــم تریــن صفحــه هــر ســایت اســت. ایــن کــه صفحــه اصلــی ســایت را 
صرفــًا جهــت افزایــش درآمــد خودتــان طراحــی کنیــد و بــه فکــر ارتبــاط برقــرار کــردن کاربــر بــا ســایت 

خــود نباشــید باعــث نابــودی ســایتتان مــی شــود.
صفحــه اول بایــد دســته بنــدی مرتبــی داشــته باشــد. مقــاالت ، محصــوالت ، دربــاره ی مــا و تمــاس بــا 
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مــا هــر کــدام نیازمنــد صفحــه ای مجــزا هســتند کــه لینــک هــای هــر صفحــه بــه راحتــی در صفحــه 
ــل اینکــه در  ــه دلی ــد کــه ب ــرار مــی گیرن ــر ق ــن لینــک هــا در منوهــا و در فوت ــدا شــود. ای ــی پی ی اصل
هــر صفحــه ی داخلــی نیــز منــو و فوتــر ســرجای خــود ثابــت هســتند باعــث مــی شــود کــه همیشــه در 

دســترس کاربــر قــرار داشــته باشــند.

5. لینک سازی در منو
ــد اگــر هــر کلمــه صفحــه هــدف )Landing Page( مخصــوص  کلمــات کلیــدی ســایتتان را بررســی کنی
بــه خــودش را نــدارد ، بــرای آن هــا صفحــه ای مجــزا بســازید. لینــک ســازی در منــو در ســایت هــای 
فروشــگاهی بســیار اهمیــت دارد. بــه طــور مثــال ســایت فــروش موبایــل بایــد در منــو از کلمــه ی کلیــدی 
برندهــای موبایــل اســتفاده کــرده باشــد تــا کاربــر بــه راحتــی بــه صفحــه ی هــدف )Landing Page( بیایــد 
و بــرای ســایت شــما افزایــش رتبــه و بازدیــد داشــته باشــد. کلماتــی کــه بــرای منــو انتخــاب مــی کنیــد 
روی ســئو ســایت نیــز بســیار اهمیــت دارنــد و گــوگل بــه ایــن کلمــات توجــه بیشــتری نشــان مــی دهــد. 
زیــرا ایــن کلمــات دقیقــا کلماتــی هســتند کــه بــا درســت انتخــاب کــردن و درســت قــرار دادن آن هــا در 

منــو بیشــترین ورودی ســایت خــود را برایشــان اختصــاص خواهیــد داد.

بیشتر بخوانید: On Page SEO یا سئو داخلی چگونه انجام می شود؟

 

https://modireweb.com/How-is-the-On-Page-SEO-done
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)external links( لینک های خارجی
تصــور کنیــد کــه قصــد خریــد محصــول جدیــدی کــه بــه تازگــی بــه بــازار آمــده را داریــد. بعــد از ایــن 
ــا آن  ــح در رابطــه ب ــه توضی ــه ســرعت ب ــد ب ــده فــروش آن برن کــه وارد فروشــگاهی مــی شــوید ، نماین
محصــول مــی پــردازد تــا شــما را متقاعــد کنــد کــه محصــول مفیــدی را بــرای فــروش دارد. ممکــن اســت 
احســاس کنیــد کــه آن شــخص فقــط قصــد فــروش محصولــش را دارد و در خریــد آن کاال هنــوز هــم دو 
دل باشــید. کافــی اســت در همیــن زمــان دوســتی قدیمــی ای از راه برســد و بــه شــما بگویــد ایــن کاال را 

اســتفاده کــرده و بســیار برایــش مفیــد واقــع شــده اســت.
بــدون شــک تــازه مــی توانیــد بــاور کنیــد کــه حــرف هــای نماینــده فــروش در رابطــه بــا آن محصــول 

درســت بــوده و بــه آن کاال اعتمــاد خواهیــد کــرد.
بــا ایــن مثــال مــی توانیــد بهتــر معنــی لینــک ســازی خارجــی را درک کنیــد. گــوگل بــا ورود بــه ســایت 
شــما مطالــب شــما را بــا دقــت بررســی کــرده اســت ولــی هنــوز بــه عنــوان ســایتی محبــوب در نظــرش 
ــوگل  ــی در نظــر گ ــاز خوب ــه از امتی ــی ک ــا انجمن ــاگ و ی ــایت ، وب ــه س ــن ک ــر ای ــد مگ ــرار نگرفته ای ق
برخــوردار اســت ، شــما را تأییــد کنــد. گــوگل نیــز بــه تاییــد دیگــران بیشــتر از توضیــح خودتــان اهمیــت 

خواهــد داد.
بــا افزایــش تعــداد تأییدهایــی کــه از طــرف ســایت هــای دیگــر می گیریــد بیشــتر و بیشــتر در نظــر گــوگل 

محبوبیــت پیــدا مــی کنید. 
آنچــه در محبــوب شــدن ســایت مشــکل اســت ایــن اســت کــه کاربــران زیــادی بــه صــورت طبیعــی شــما 

را بــه یکدیگــر پیشــنهاد نخواهنــد داد و ایــن مســیر بــا ســرعت بســیار کمــی انجــام خواهــد گرفــت.
ــا  ــد ت ــه صــورت مصنوعــی می پردازن ــک لینــک ب ــد ب ــه تولی ــل اســت کــه ســئو کاران ب ــن دلی ــه همی ب
بــا تعــداد زیــاد لینــک خارجــی بســازند و ســایت را بــا ســرعت بیشــتری بــه صفحه هــای اول موتورهــای 

جســتجو )SERP( برســانند. 
ــم  ــت مصنوعــی از نظــر الگوریت ــه ایجــاد محبوبی ــه را در نظــر داشــته باشــید ک ــن نکت ــن حــال ای ــا ای ب

ــد شــد. ــی خواهی ــد پنالت ــه ســایت شــما شــک کن ــوده و اگــر ب ــب ب ــن گــوگل تقل پنگوئ
ــرای  ــا کلمــه ی کلیــدی انتخــاب شــده ب پنالتــی شــدن ســایت توســط گــوگل باعــث مــی شــود کــه ب
همیشــه از صفحــه ی موتورهــای جســتجو حــذف شــده و بــا ســرچ کــردن آن کلمــه ســایت بــرای کاربــران 

هرگــز نمایــش داده نشــود. 

نــکات زیــادی وجــود دارد کــه بــرای لینــک ســازی خارجــی درصورتــی کــه رعایــت شــود ، پنالتــی نشــوید. 
در ادامــه بــه توضیــح مختصــری در رابطــه بــا لینــک ســازی خارجــی مــی پردازیــم:
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• حتمــًا در ســایت هــای مرتبــط لینــک ســازی کنیــد. اگــر ســایتتان در رابطــه بــا آمــوزش ســئو اســت نمــی 
توانیــد از ســایت فــروش خــودرو لینــک خارجــی بگیرید.

• در یــک بــازه ی زمانــی خــاص مــدام بــه یــک کلمــه ی کلیــدی لینــک خارجــی ندهیــد. از کلمــات هــم 
خانــواده و یــا دیگــر کلمــات کلیــدی ســایتتان هــم اســتفاده کنیــد.

• فقــط از یــک ســایت بــرای قــرار دادن لینــک اســتفاده نکنیــد. مثــًا تعــداد صــد لینــک خــود را روی یــک 
ســایت بگذاریــد و فکــر کنیــد بــه خاطــر تعــداد لینــک هایتــان محبوبیــت ایجــاد کــرده ایــد. ایــن موضــوع 
 Reffering Domain یــک بــار بــرای شــما امتیــاز مــی آورد. تعــداد بــاالی URL کامــًا اشــتباه اســت. هــر

بــرای شــما امتیــاز خواهــد آورد نــه تعــداد لینــک هــا.

• زمانــی بــرای ایجــاد لینــک هــا اقــدام کنیــد کــه ســایتتان از نظــر رابــط کاربــری و محتــوا کامــًا جامــع 
و غنــی شــده باشــد. ســایت هایــی بــا محتــوای کــم و غیــر اصولــی ســایت هایــی نیســتند کــه مــردم بــه 

یکدیگــر پیشــنهاد دهنــد پــس باعــث مــی شــوید کــه گــوگل متوجــه تقلــب شــما بشــود.

• طبیعــی رفتــار کنیــد و بدانیــد کــه لینــک ســازی خارجــی کاری زمــان بــر اســت و در هــر صــورت چنــد 
مــاه بایــد تحمــل کنیــد تــا نتیجــه مطلــوب را بگیریــد.

• و...

مطلب مرتبط: Off Page SEO یا سئو خارجی چگونه انجام می شود؟

جمع بندی
ــد  ــی خواهی ــر م ــت. اگ ــما اس ــایت ش ــرای س ــران ب ــوگل و کارب ــد گ ــت و آم ــیر رف ــازی مس ــک س لین
ســایتتان باعــث شــود کــه کاربــران از مطالبــی کــه تهیــه کــرده ایــد نهایــت اســتفاده را ببرنــد و همــه ی 
آن هــا بازدیــد خــوب داشــته باشــند ، لینــک ســازی داخلــی انجــام دهیــد و اگــر مــی خواهیــد بــه ســرعت 

ایندکــس شــوید و گــوگل مــدام بــه ســایتتان ســر بزنــد لینــک ســازی خارجــی انجــام دهیــد.
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