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ــن  ــات دارد؟ در ای ــردی در تبلیغ ــود و کارب ــی ش ــاخته م ــه س ــت و چگون utm چیس

 UTM مقالــه از مدیــروب ســعی کردیــم شــما را قــدم بــه قــدم بــا تولیــد لینک  هــای

ــود را  ــات خ ــد تبلیغ ــا بتوانی ــم ت ــنا کنی ــا آش ــوع لینک  ه ــن ن ــد ای ــای تولی و راه  ه

ــد. ــد کنی هدفمن

یکــی از مهمتریــن موضوعــات بــرای هــر ســایتی، جــذب مخاطــب اســت. همــه  ی مــا 

ــی  ــات در شــبکه  های اجتماع ــی از راه  هــای جــذب مخاطــب تبلیغ ــه یک ــم ک می  دانی

از جملــه اینســتاگرام، تلگــرام و همچنیــن رپورتاژهــا، ایمیــل مارکتینــگ و درج بنرهــا 

ــه  ــک ورودی ب ــزان لین ــات، شناســایی می ــم در تبلیغ ــات مه ــی از موضوع اســت. یک

وب  ســایت اســت. حــال ســوال ایــن اســت کــه مدیــر کســب و کار و یــا کســانی کــه 

در حــوزه دیجیتــال مارکتینــگ کار می  کننــد، چگونــه می  تواننــد تشــخیص دهنــد کــه 

ــرده اســت؟ یکــی  ــک خــورده و مخاطــب را جــذب ک ــزان کلی هــر تبلیغــی چــه می

ــاخت  ــال س ــم دنب ــما ه ــر ش ــت. اگ ــک UTM اس ــتفاده از لین ــاده اس ــای س از راه  ه

لینــک UTM هســتید، بــا ادامــه متــن همــراه شــوید تــا بــا تعریــف UTM و چگونگــی 

ســاخت لینــک UTM و کاربردهــای آن آشــنا شــوید.
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UTMUTM چیست؟ چیست؟

UTM مخفــف کلمــه Urchin Tracking Module بــه معنــی مــاژول پیگیــری اورچیــن 

اســت. اورچیــن)Urchin( یــک شــرکت نــرم افــزاری اســت کــه دارای محصولــی بــه 

نــام Web Statistics Analysis بــرای بررســی رفتــار کاربــران بــر روی ســایت بــود. در 

ســال 2005 گــوگل ایــن شــرکت را خریــداری کــرد. چیــزی کــه امــروزه بــا نــام گــوگل 

آنالیتیکــس )Google analytics( می  شناســیم محصــول خریــد ایــن نــرم افــزار 

اســت. در ایــن نــرم افــزار می  توانیــد آمــار کلــی ســایت و ســایر اطالعــات و داده  هــا 

ــد  ــن، تولی ــات شــرکت اورچی ــد. یکــی از ابداع ــری را مشــاهده کنی در بخــش آمارگی

ــد. ــه ارث مان ــرای اســتفاده در Google analytics ب ــه ب لینک  هــای UTM اســت ک

در حالــت کلــی می  تــوان گفــت کــه اضافــه کــردن پارامترهایــی بــه آخــر لینک  هــای 
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ســایت )URL(، بــرای دریافــت اطالعــات آمــاری را UTM گوینــد. در ادامــه متــن پــی 

خواهیــد بــرد کــه لینــک UTM چگونــه ســاخته می  شــود و چــه کاربــردی دارد. 

فواید استفاده از لینک  های UTM در کسب و کار

همــه  ی مــا می  دانیــم که مدیــران کســب و کارها و کســانی کــه در دیجیتــال مارکتینگ 

فعالیــت دارنــد، ســعی می  کننــد بــا اســتفاده از تبلیغــات، مخاطبــان و بازدیــد کنندگان 

ــرای تبلیغــات پیــش روی ایــن افــراد  بــه ســایت را جــذب کننــد. راه  هــای زیــادی ب

قــرار گرفتــه شــده اســت. یکــی از مهمتریــن موضوعــات در ایــن عرصــه، تشــخیص 

بهتریــن و مقــرون بــه صرفــه تریــن روش  هــای جــذب مخاطــب اســت.

ــد،  ــزان بازدی ــه چــه روشــی بیشــترین می ــد ک ــران تشــخیص دهن ــرای اینکــه مدی ب

کلیــک و یــا خریــد را بــه همــراه دارد، بــه جمــع  آوری آمــار و اطالعــات خاصــی نیــاز 
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ــرای دریافــت آمــار  ــد. اســتفاده از لینک  هــای UTM یکــی از بهتریــن روش  هــا ب دارن

میــزان بازدیــد از وب ســایت از طریــق تبلیغــات و یــا کمپین  هــای مختلــف می  باشــد. 

از مهمتریــن فوایــد لینک  هــای  UTM می  تــوان بــه ســاخت و اســتفاده آســان آن هــا 

اشــاره کــرد. تنهــا الزم اســت کــد خاصــی را بــه انتهــای لینــک اضافــه کنیــد و از آن هــا 

در جاهــای مختلــف اســتفاده کنیــد.

تبلیغــات معمــوال از طریــق ایمیــل مارکتینــگ، اس  ام  اس مارکتینــگ، تبلیغــات آنالیــن 

ــری، گــوگل ادز، …(، شــبکه  های اجتماعــی )تلگــرام، اینســتاگرام و ...( و تبلیغــات  )بن

ــای  ــد از لینک  ه ــما می  توانی ــود. ش ــام می  ش ــت، …( و … انج ــداد، تراک ــن )روی آفالی

UTM بهــره ببریــد تــا بتوانیــد بــه ســادگی بفهمیــد کــه در هــر بــازه زمانــی چــه تعداد 

ــتفاده از  ــا اس ــه ســادگی ب ــد. ب ــت کرده  ای ــات دریاف ــق تبلیغ ــک و ورودی از طری کلی

ــایت  ــه وارد س ــری ک ــه کارب ــد ک ــخیص دهی ــد تش ــای UTM می  توانی ــن لینک  ه ای

شــما شــده از طریــق کمپیــن اســت یــا از ســایت خاصــی کــه بــرای شــما تبلیــغ کــرده 

یــا اینکــه اگــر از کمپیــن مخاطــب وارد شــده از طریــق کــدام بنــر وارد ســایت شــده 

اســت.
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در کجا می  توانید از لینک UTM استفاده کنید؟

ــتفاده  ــای UTM اس ــد از لینک  ه ــان می  توانی ــایت خودت ــز س ــه ج ــی ب ــر جای در ه

ــی از  ــاز باشــد لینک ــه نی ــی ک ــگ خــود هــر زمان ــم مارکتین ــر اســت در تی ــد. بهت کنی

ــا  ــد ت ــتفاده کنی ــای UTM اس ــد، از لینک  ه ــتراک بگذاری ــه اش ــان را ب ــایت خودت س

ــز کنیــد. دقــت داشــته باشــید  ــان را آنالی ــزان جــذب مخاطب ــه خوبــی می بتوانیــد ب

کــه نبایــد از لینــک UTM در ســایت خودتــان اســتفاده کنیــد، زیــرا موجــب می  شــود 

ــه هــم بریــزد. داده  هــای گــوگل آنالیتیکــس ب
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UMT پارامترهای مختلف لینک  های

ــخص  ــه مش ــتند ک ــف هس ــر مختل ــن پارامت ــواًل دارای چندی ــای UTM معم لینک  ه

ــا چــه کمپینــی می  باشــند.  ــه چــه تبلیــغ و ی ــد کــه ایــن لینک  هــا مختــص ب می  کنن

 utm_source، utm_medium، ــه ــوان ب ــه پارامترهــای لینک  هــای UMT می  ت از جمل

ــرد. ــاره ک utm-campain، utm_content و utm_term اش

utm_source: ایــن پارامتــر نشــان می  دهــد کــه ورودی قــرار اســت از کجــا بیایــد. 

بــرای مثــال وقتــی قــرار اســت بــرای محصــول و یــا خدمــات خــود در تلگــرام تبلیــغ 

کنیــد، مقــدار utm_source را بــر روی telegram انتخــاب کنیــد. در مواقعــی هــم کــه 

قصــد تبلیــغ در چندیــن کانــال تلگرامــی داریــد، می  توانیــد نــام کانــال را هــم در کنــار 

تلگــرام بنویســید. بــه عنــوان مثــال می  توانیــد بنویســید telegram-name. اگــر هــم 

ــتفاده  ــد از utm_source=reportage اس ــت می  توانی ــاژ اس ــما رپورت ــغ ش ــوع تبلی ن

. کنید

utm_medium: ایــن پارامتــر نشــان دهنــده نــوع تبلیــغ اســت. تبلیــغ می توانــد 

دارای انــواع مختلفــی باشــد از جملــه انــواع مختلــف تبلیــغ می  تــوان بــه بنــر، ایمیــل 

ــد از  ــر باشــد بای ــک بن ــر لین ــال اگ ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــات کلیکــی اشــاره ک ــا تبلیغ ی

پارامتــر banner اســتفاده کنیــد. اگــر هــم قصــد اســتفاده از تبلیغــات کلیکــی را داریــد 

بایــد از پارامتــر cpc اســتفاده کنیــد.
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ــت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــام کمپین  های ــرای ن ــواًل ب ــر معم ــن پارامت utm-campain: ای

ــن  ــد کمپی ــر می  خواهی ــال اگ ــرای مث ــرد. ب ــرار می  گی ــتفاده ق ــورد اس ــد، م ــرا کنی اج

زمســتانی برگــزار کنیــد الزم اســت از winter اســتفاده کنیــد کــه نشــان دهنــده کمپین 

ــن  ــدا کمپی ــه مناســبت شــب یل ــد ب ــه می  خواهی ــا اینک ــروش زمســتانه اســت. ی ف

فــروش برگــزار کنیــد الزم اســت از utm_campaign=yalda در لینــک utm اســتفاده 

کنیــد.

ــرای  ــد. ب ــن می  کن ــما را تعیی ــی ش ــوای تبلیغات ــر محت ــن پارامت utm_content: ای

مثــال، فــرض کنیــم شــما بــرای تبلیــغ محصــول کفــش بنــری را قــرار داده ایــد. در 

ــه صــورت utm_content=shoes در  ــر ب ــن پارامت ــد از ای ــت شــما می توانی ــن حال ای

لینــک UTM خــود اســتفاده کنیــد. ناگفتــه نمانــد کــه اســتفاده از ایــن پارامتــر اجباری 

نیســت.

ــران  ــه کارب ــد ک ــد بفهمی ــما می  توانی ــر ش ــن پارامت ــتفاده از ای ــا اس utm_term: ب
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توســط چــه کلمــه کلیــدی وارد وب ســایت شــما شــده  اند. ایــن نــوع پارامتــر معمــوال 

ــزان  ــه می ــود چ ــخص می  ش ــه مش ــرد دارد ک ــوگل ادز کارب ــد گ ــی مانن ــرای تبلیغات ب

کاربرانــی بــا ســرچ و جســتجوی یــک کلمــه کلیــدی وارد ســایت شــما شــده  اند. بــه 

 UTM ــک ــی=utm_term در لین ــرار دادن خرید_گوش ــا ق ــد ب ــال می  توانی ــوان مث عن

ــد.  ــن کلمــه وارد ســایت شــده  اند را رصــد  کنی ــا ســرچ ای ــه ب ــی را ک ــزان کاربران می

پیشنهاد ویژه: راه اندازی یک کمپین موفق در گوگل ادز

UTM روش  های مختلف ساخت لینک های

شــما می  توانیــد لینک  هــای UTM را بــه روش  هــای مختلفــی بســازید کــه در ادامــه 

بــا برخــی از ایــن روش  هــا آشــنا خواهیــد شــد. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه تمــام ایــن 

ــرای  ــا را ب ــی از روش  ه ــد یک ــما می  توانی ــت و ش ــازی اس ــک س ــرای لین ــا، ب روش  ه

لینــک ســازی UTM انتخــاب کنیــد.

ــه  ــپ ب ــه تای ــوان ب ــای UTM می  ت ــاخت لینک  ه ــرای س ــن روش ب روش اول: اولی

صــورت دســتی اشــاره کــرد. طبــق پارامترهایــی کــه قبــاًل بــه آن اشــاره کردیــم، مــی -

توانیــد لینک  هــای UTM را بــه صــورت دســتی تایــپ کنیــد و در تبلیغــات  و کمپیــن -

ــود  ــای خ ــای لینک  ه ــت در انته ــی اس ــد. کاف ــتفاده کنی ــا اس ــف از آن ه ــای مختل ه

پارامترهــا را درســت تایــپ کنیــد. در ایــن روش وارد کــردن ســه پارامتــر نــام، رســانه 
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و منبــع کمپیــن الزامــی اســت. پارامترهــای دیگــر ماننــد محتــوای کمپیــن و عبــارت 

ــد نوشــته نشــوند. ــن می  توانن ــدی کمپی کلی

 

در ایــن روش ابتــدا الزم اســت آدرس و لینــک مــورد نظــر خــود را بنویســید. پــس 

از اســلش آخــر لینــک الزم اســت عالمــت ؟ را قــرار دهیــد و پــس از آن پارامترهــای 

مــورد نیــاز خــود را همــراه بــا مقادیــر آن هــا قــرار دهیــد. الزم اســت پارامترهــا را بــا & 

از هــم جــدا کنیــد.

 UTM .ســازها از دیگــر روش  هــای لینــک ســازی اســت UTM روش دوم: اســتفاده از

ســازها ابزارهایــی هســتند کــه کار ســاخت لینــک را بســیار ســاده خواهنــد کــرد. شــما 

کافــی اســت اطالعــات درخواســتی در فــرم را پــر کنیــد تــا بتوانیــد بــه لینــک مــورد 

ــزار ســاخت  نظــر خــود دسترســی داشــته باشــید. یکــی از ابزارهــای پیشــنهادی، اب
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لینــک UTM از گــوگل اســت. افزونــه Google Analytics URL Builder نیــز کار لینــک 

ســازی UTM را بســیار ســاده  تر کــرده اســت.

ــما  ــه ش ــازی UTM ب ــک س ــد در لین ــز می  توان ــل نی ــتفاده از اکس ــوم: اس روش س

کمــک کنــد. شــما می  توانیــد بــا فرمــول نویســی در اکســل، لینک  هــای UTM مــورد 

نیــاز خــود را بســازید.
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روش چهــارم: اســتفاده از اکستنشــن  های مرورگرهــا نیــز می  توانــد گزینــه  ای خــوب 

بــرای تولیــد لینــک UTM باشــد. در مرورگرهــا اکستنشــن  های مختلفــی بــرای ســاخت 

 Google Analytics URL Builder،  UTM.io .قــرار داده شــده اســت UTM لینک  هــای

و UTM Builder از جملــه اکستنشــن  های موجــود اســت کــه شــما می  توانیــد بــرای 

لینــک ســازی از آن هــا اســتفاده کنیــد.
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استفاده از لینک  های کوتاه

ــه  ــای UTM ک ــن از لینک  ه ــا کمپی ــات و ی ــتقیمًا در تبلیغ ــد مس ــم می  توانی ــما ه ش

ــه  ــاه. لینک  هــای UTM گاهــی ب ــد و هــم از لینک  هــای کوت ســاخته  اید اســتفاده کنی

دلیــل طوالنــی بــودن و وجــود کاراکترهــا و عالمت  هــای مختلــف شــاید ظاهــر زیبایی 

ــاه اســتفاده  ــد از لینک  هــای کوت ــن منظــور شــما می  توانی ــرای ای نداشــته باشــند، ب

ــه  ــی ک ــبکه  های اجتماع ــی از ش ــاه در برخ ــای کوت ــن لینک  ه ــود ای ــه وج ــد. البت کنی

محدودیــت کاراکتــر دارنــد می  توانــد بســیار مفیــد باشــد. شــما می  توانیــد از ســایت-

ــزار  ــد. اب ــردن لینک  هــا )Short Links( اســتفاده کنی ــاه ک ــرای کوت ــی ب  هــای مختلف
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UTM  ســاز آنالیتیکــس بــه صــورت خــودکار لینــک کوتــاه را در اختیــار شــما قــرار مــی -

دهــد و دیگــر الزم نیســت از ســایت  های دیگــر بــرای کوتــاه کــردن لینــک اســتفاده 

کنیــد.

مطلــب مرتبــط:  کوتــاه کننــده لینــک چیســت؟ بهتریــن ســرویس هــای کوتــاه کننــده 

ــک کدامند؟ لین

UTM نکات کلیدی در هنگام ساخت لینک

اولیــن نکتــه در هنــگام ســاخت لینک  هــای UTM می  تــوان بــه حســاس بــودن آن هــا 

بــه حــروف بــزرگ و کوچــک اشــاره کــرد. بهتــر اســت همیشــه شــما لینک  هــا را بــا 

حــروف کوچــک تایــپ کنیــد. زمانــی کــه نیــاز اســت از فاصلــه اســتفاده کنیــد، بهتــر 

ــا در  ــه باعــث می  شــود ت ــد. اســتفاده از فاصل ــرار دهی اســت عالمــت - )dash( را ق

URL تولیــد شــده تعــداد زیــادی شــکل %20 ایجــاد شــود کــه جلــوه  ای زیبــا نــدارد.

بــرای آنالیــز بهتــر می  توانیــد از قابلیــت بســیار کاربــردی Annotation یــا یادداشــت 

گــذاری گــوگل آنالیتیکــس اســتفاده کنیــد. بــا اســتفاده از Annotation می  توانیــد بــر 

ــات رخ داده شــده  ــد و اتفاق ــوگل آنالیتیکــس، یادداشــت بگذاری روی گزارش  هــای گ

را بنویســید. بهتــر اســت در مراحــل لینــک ســازی از ســاختاری مشــخص بــرای نــام 

ــغ  ــی تبلی ــبکه  های اجتماع ــواره در ش ــر هم ــال اگ ــرای مث ــد. ب ــتفاده کنی ــذاری اس گ

ــا Social باشــد. ــر ب می  کنیــد، بهتــر اســت همیشــه پارامتــر Medium براب
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ــری  ــت کاراکت ــچ محدودی ــای UTM هی ــد لینک  ه ــید در تولی ــته باش ــاد داش ــه ی ب

ــر  ــازید. ذک ــر بس ــا را کوتاه  ت ــد لینک  ه ــا می  توانی ــت ت ــر اس ــا بهت ــدارد، ام ــود ن وج

ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه لینک  هــای UTM بــر روی ســئوی ســایت شــما هیــچ 

ــک نمی  شــوند. ــث کاهــش کلی ــن باع ــد و همچنی ــری ندارن تاثی

گزارش لینک ها را کجا و چطور ببینیم؟

پــس از تولیــد لینــک UTM و اســتفاده از آن در کمپین  هــا و تبلیغــات، یکــی از ســواالت 

پیــش رو ایــن اســت کــه گــزارش ایــن لینک  هــا را کجــا و چطــور ببینیــم؟ شــما مــی -

توانیــد بــرای مشــاهده گزارش  هــای لینک  هــای UTM از گــوگل آنالیتیکــس اســتفاده 

کنیــد. زمانــی کــه شــما از لینک  هــای UTM اســتفاده می  کنیــد، اطالعــات بــه عنــوان 
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ــن رو  ــوند. از ای ــت می  ش ــت و ثب ــس دریاف ــوگل آنالیتیک ــاد )Dimension( در گ ابع

شــما می  توانیــد در تمامــی گزارشــات آنالیتیکــس از آن هــا اســتفاده کنیــد.

بــا اســتفاده از گزارشــات گــوگل آنالیتیکــس و مشــاهده تمــام پارامترهایــی از جملــه 

نــرخ پــرش، نــرخ تبدیــل و ... شــما متوجــه خواهیــد شــد کــه کاربــران هــر لینــک، تــا 

چــه میــزان تعامــل داشــته  اند. بــرای مشــاهده گزارشــات مربــوط بــه ایــن لینک  هــا 

می  توانیــد بــه قســمت Acquisition در گــوگل آنالیتیکــس ســر بزنیــد و در قســمت 

ــد. شــما همچنیــن مــی - ــاز کنی ــزارش All campaigns را ب گزارشــات Campaign، گ

توانیــد شــاخص  های دیگــری از جملــه شــهر، کشــور، مرورگــر اینترنــت، دســتگاه کاربــر 

و ... را نیــز بــه عنــوان شــاخص  های دوم اضافــه کنیــد.

ــد  ــد بدانی ــا آن بای ــرای کار ب ــه ب ــر آنچ ــس و ه ــوگل آنالیتیک ــد: گ ــتر بخوانی بیش

ــع( ــای جام )راهنم

لینک UTM چه اطالعاتی را به ما می  دهد؟

مهمتریــن نکتــه در تولیــد و اســتفاده از لینک  هــای UTM، اطالعــات و آمــاری اســت 

ــم و  ــه ســه ســوال مه ــا ب ــن لینک  ه ــد. اســتفاده از ای ــش می  دهن ــا نمای ــه م ــه ب ک

ــد پاســخ می  دهــد. اول  ــردی کســانی کــه در دیجیتــال مارکتینــگ فعالیــت دارن کارب

اینکــه ترافیکــی و کلیکــی کــه انجــام شــده از کجــا آمــده اســت؟ و اینکــه کاربــری کــه 
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بــر روی لینــک UTM بــه ســایت رســیده، چطــور بــه اینجــا رســیده اســت؟ و در کل 

می  تــوان فهمیــد کــه چــرا ترافیــک ایجــاد شــده؟

ــه تعــداد صفحــات مشــاهده شــده  ــوگل آنالیتیکــس ب ــق گ ــد از طری شــما می  توانی

ــر، مــدت زمــان مانــدن در ســایت و ســایر اطالعــات دسترســی داشــته  توســط کارب

باشــید. بــا آنالیــز کــردن ایــن اطالعــات شــما بــه ســادگی متوجــه خواهیــد شــد کــه 

ــد و  ــا کمپین  هــای اجــرا شــده چــه تعــداد کلیــک خوردن هــر کــدام از تبلیغــات و ی

ــتاده  اند. ــایت فرس ــرای س ــب  ب ــده  و مخاط بازدیدکنن

جمع بندی

در ایــن مقالــه قــدم بــه قــدم بــا تولیــد لینک  هــای UTM و راه  هــای تولیــد ایــن نــوع 

ــرای هــر تبلیــغ و یــا کمپیــن یــک لینــک  لینک  هــا آشــنا شــدید. شــما می  توانیــد ب

UTM بســازید تــا ورودی  هــای ســایت خــود را بــه صــورت تفکیــک شــده در اختیــار 

ــبکه  های  ــک ش ــد ترافی ــادگی می  توانی ــه س ــما ب ــس  ش ــن پ ــید. از ای ــته باش داش

ــد.  ــن تبلیغــات انجــام شــده را رصــد کنی ــف و همچنی اجتماعــی، کمپین  هــای مختل

ــه بیشــتر باشــد، شــما  ــدازه ک ــک UTM هــر ان ــری در لین ــزان پارامترهــای قرارگی می

ــت. ــد داش ــار خواهی ــری در اختی ــزارش دقیق  ت گ

ــد و  ــات هدفمن ــرای تبلیغ ــردی ب ــم و کارب ــزاری مه ــادگی، اب ــن س ــزار در عی ــن اب  ای
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ــًا از ایــن  ــد حتم ــه در فضــای تبلیغــات آنالیــن اســت. از ایــن پــس ســعی کنی بهین

ــا از  ــد ت ــتفاده کنی ــات اس ــرای تبلیغ ــزی ب ــی و برنامه  ری ــد در طراح ــای مفی لینک  ه

ــد. ــتفاده کنی ــود اس ــت خ ــد و موفقی ــرای رش ــه ب ــورت بهین ــه ص ــان ب ظرفیت ت
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