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لینک های فالو و لینک های نوفالو

قبــل از تعریــف دقیــق از لینــک هــای فالــو و نوفالــو بایــد بــا مفهــوم لینــک ســازی کمــی 

آشــنا باشــید تــا ایــن دو موضــوع برایتــان قابــل درک شــود. ســئو و بهینــه ســازی ســایت 

ــد  ــی در مــدت زمــان چن ــدی مراحــل آن انجــام مــی شــود ول ــه کن ــه ب ــی اســت ک عملیات

ماهــه بیشــترین تأثیــر را بــر روی هــر کســب و کاری خواهــد گذاشــت. امــا اگــر بخواهیــم 

ایــن رونــد بــا ســرعت بیشــتری انجــام گیــرد بایــد از لینــک ســازی اســتفاده کنیــم. عــاوه 

بــر ســرعت بخشــیدن بــه ســئو ســایت مــی تــوان بــا لینــک ســازی کاری کــرد کــه اگــر رقیــب 

قدرتمنــدی در حــوزه کاری خــود داریــم بــه آن برســیم و اگــر هــم رقیبــی نداریــم، در ســطر 

اول صفحــه SERP )صفحــه ای کــه در آن نتایــج جســتجو را مشــاهده مــی کنیــم( جــای 

خــود را محکــم کنیــم.

لینک سازی به دو صورت انجام می شود: لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی.

لینک سازی داخلی

لینــک ســازی داخلــی بــه کمــک انکــر تکســت هــا و لینــک کــردن انکــر تکســت بــه دیگــر 

قســمت هــای ســایت انجــام مــی شــود. کاربــرد لینــک ســازی داخلــی افزایــش بازدیــد و 

بیشــتر نگــه داشــتن کاربــر در ســایت اســت کــه ســبب افزایــش رتبــه ســایت در نظــر گــولگ 

خواهــد شــد. اگــر در ســایت مقــاالت مختلفــی وجــود داشــته باشــد مــی تــوان بــا کمــک 
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انکــر تکســت هــا بیــن متــن هــا ارتبــاط برقــرار کــرد و ایــن ارتبــاط بــه معنــی لینــک ســازی 

داخلــی اســت.

 

لینک سازی خارجی

لینــک ســازی خارجــی لینــک گرفتــن از ســایتی اســت کــه آدرســی متفــاوت بــا ســایت لینــک 

ــل  ــک ســازی خارجــی انجــام داد مث ــوان لین ــی ت ــی م ــا روش هــای مختلف شــده دارد. ب

لینــک گرفتــن از ســایت هــا، انجمــن هــا و فــروم هــا بــه صــورت )رپورتــاژ آگهــی، تبلیغــات 

بنــری و کلیکــی و گذاشــتن لینــک ســایت در بخــش نظــرات(.

لینــک ســازی خارجــی مــی توانــد بــه رشــد ســریع تــر ســایت در ســئو کمــک کنــد کــه آن 

ــک ســازی خارجــی باعــث  ــد. لین ــی دانن ــات Off page SEO م ــن جــزء عملی را عمده تری

2



لینک های فالو و لینک های نوفالو چه کاربرد هایی دارند؟

www.modireweb.com

مــی شــود کــه ســایت لینــک دهنــده مقــداری از اعتبــار خــود را بــه ســایت لینــک شــونده 

بدهــد. در نتیجــه گــولگ نیــز بــه ســایتی کــه لینــک گرفتــه اســت توجــه بیشــتری خواهــد 

کــرد. فــرض کنیــد کــه شــرکتی داریــد و قصــد داریــد نیــروی جدیــدی را اســتخدام کنیــد. در 

همیــن زمــان یکــی از دوســتان شــما فــردی را بــه عنــوان شــخصی ماهــر در حــوزه ی کاری 

شــما معرفــی مــی کنــد و مــی گویــد کــه ایــن فــرد را بــرای کار، کامــًا تضمیــن مــی کنــد.

نیــروی معرفــی شــده بــرای مصاحبــه بــه شــرکت شــما مــی آیــد و هنــگام توضیــح دادن از 

خــودش متوجــه مــی شــوید کــه مــدرک تحصیلــی دانشــگاهی نــدارد و تــا دیپلــم بیشــتر 

درس نخوانــده اســت و از مســیر دوری مثــًا بــا 2 ســاعت فاصلــه زمانــی بــا شــرکت شــما 

زندگــی مــی کنــد.

ــه  ــروع ب ــما ش ــرکت ش ــه در ش ــد ک ــی کنی ــاد م ــرد اعتم ــه آن ف ــا ب ــرایطی آی ــن ش در چنی

فعالیــت کنــد؟ اگــر در همیــن زمــان دوســت دیگــری بــه عنــوان فــرد دوم، آن نیــرو را تائیــد 

کنــد بــاز هــم خیالتــان راحــت تــر نمــی شــود؟

قطعــًا بــرای موتورهــای جســتجو هــم همیــن شــرایط وجــود دارد. یعنــی اگــر ســایت هــای 

دیگــری یــک ســایت را تائیــد کننــد گــولگ بــه آن ســایت اعتبــار بیشــتری خواهــد داد و در 

نتیجــه بــه ســایت در صفحــه SERP )صفحــه ای کــه در آن نتایــج جســتجو را مشــاهده 

مــی کنیــم( رتبــه بهتــری خواهــد داد.

امــا لینــک هــا همیشــه هــم خــوب نیســتند! ایــن کــه از چــه ســایت، وبــاگ و انجمنــی 

لینــک مــی گیریــد مهــم اســت و اگــر از جــای درســتی لینــک نگرفتــه باشــید نــه تنهــا تأثیــر 
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مثبــت نخواهــد گذاشــت بلکــه باعــث پنالتــی شــدن ســایت هــم خواهــد شــد.

بــرای بــر طــرف کــردن مشــکات لینــک هــای اســپم از ســایت هــای کــم ارزش قطعــًا باید راه 

حلــی وجــود داشــته باشــد، یــا حتــی ممکــن اســت کــه بخواهیــد بــه ســایتی لینــک دهیــد 

ولــی از اعتبــار ســایت شــما بــه آن ســایت چیــزی تعلــق نگیــرد در چنیــن شــرایطی بایــد از 

لینــک نوفالــو اســتفاده کــرد.

 

 

لینک نوفالو چیست؟

ــرار دادن یــک  ــا ق ــا ب ــک تنه ــه در نحــوه نوشــتن آدرس لین ــو لینکــی اســت ک ــک نوفال لین

ویژگــی یــا attribute در آدرس لینــک، لینــک را از حالــت فالــو بــه نوفالــو تبدیــل مــی کنــد.
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ایــن تغییــرات در صفحــه نمایــش قابــل رؤیــت نیســتند و تنهــا بــرای ربــات هــای موتــور 

جســتجوگر گــولگ کارایــی خواهنــد داشــت. ربــات هــا یــا )crawler( لینــک هــای ســایت را 

بــا دقــت پیمایــش مــی کننــد و مســیر داده شــده توســط لینــک هــا را بــه عنــوان مســیر 

رفــت و آمــد خــود انتخــاب مــی کننــد. درگذشــته پیــج رنــک معیــار گولگ بــرای امتیــاز دادن 

  Page Authority و Domain Authority بــه لینــک هــا بــوده اســت، امــا در حــال حاضــر

معیــار اصلــی بــرای امتیــاز دهــی بــه لینــک هــا مــی باشــند. ربــات هــای گــولگ بــه خوبــی 

قــادر بــه امتیــاز دهــی بــه لینــک هــا و تعییــن پیــج رنــک بــرای لینــک هــا هســتند و زمانــی 

کــه یــک ســایت از لینــک نوفالــو بــرای لینــک دهــی اســتفاده مــی کنــد بــه ربــات هــای گــولگ 

مــی فهمانــد کــه نبایــد بــرای ایــن لینــک هــا امتیــاز یــا پیــج رنکــی اختصــاص دهــد.

آیا لینک های نوفالو بر سئو سایت تأثیر می گذارند؟

بلــه قطعــًا لینــک هــای نوفالــو هــم بــر ســئو ســایت تأثیــر خواهنــد گذاشــت. بــا قــرار دادن 

ــه مــی  ــه ســایت لینــک گرفت ــار ب ــع انتقــال اعتب ــک تنهــا مان ــگ لین rel=”nofollow” در ت

شــویم کــه منظــور اضافــه نشــدن پیــج رنــک بــه ســایت لینــک گرفتــه اســت. در نتیجــه 

پیــج رنــک بــا ســئو متفــاوت اســت و لینــک هــای نوفالــو هــم ماننــد لینــک هــای فالــو بــر 

ســئو ســایت تأثیــر مثبــت مــی گذارنــد. نوفالــو بــودن لینــک هــا باعــث نمــی شــود کــه ربــات 
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هــای گــولگ نتواننــد بــه ســایت لینــک شــده دسترســی داشــته باشــند بلکــه فقــط اعتبــاری 

بــه ســایت لینــک شــونده داده نمــی شــود.

اگــر ســایتی تمــام لینــک هــای خــود را بــه صــورت فالــو قــرار دهــد و ســایت هــای دیگــری 

را لینــک کنــد گــولگ کامــًا احســاس مــی کنــد کــه ایــن ســایت قصــد فــروش بــک لینــک 

داشــته و ســایت را اســپم خواهــد کــرد. در نتیجــه بــا وجــود حساســیت گــولگ بــرای 

جلوگیــری از تخلفــات لینــک ســازی، بــک لینــک نخریــد و خودتــان بــه صــورت اصولــی بــا 

تعــداد کنتــرل شــده شــروع بــه ســاختن لینــک هــای خارجــی کنیــد.

ــد. ســایت هــای  ــک مــی  گیری ــی لین ــه از چــه ســایت های ــًا توجــه داشــته باشــید ک حتم

غیــر مرتبــط و اســپم در صــورت لینــک دادن بــه ســایت شــما باعــث پنالتــی شــدن ســایت 

خواهنــد شــد.

اگــر قصــد داشــتید کــه از ســایتی لینــک بگیریــد، حتمــًا بــه میــزان پیــج آتوریتــی ســایت 

توجــه کنیــد و در صورتــی کــه ســایت امتیــاز خوبــی نداشــت بــه هیــچ وجــه از آن ســایت 

بــک لینــک نگیریــد.

ــو قــرار گیرنــد بــاز هــم تأثیــر گــذار خواهنــد بــود بــه  اگــر ایــن لینــک هــا بــه صــورت نوفال

شــرطی کــه از ســایت هایــی لینــک گرفتــه شــود کــه میــزان ورودی باالیــی دارنــد و قطعــًا در 

صورتــی کــه بنــر و یــا رپورتــاژ در آن هــا قــرار دهیــد کلیــک باالیــی خواهــد خــورد و ورودی 

ســایت را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش مــی دهــد.
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فالو بودن و نوفالو بودن لینک ها با دو روش قابل تشخیص است:

Mozila و chrome در View source .1

بــا کلیــک راســت بــر روی صفحــه و انتخــاب گزینــه view source مــی تــوان تمامــی 

کدهــای هــر صفحــه از ســایت را دیــد و بــرای دیــدن لینــک هــای نوفالــو کافــی اســت کــه 

ــگ هــای  ــا تمامــی ت ــد ت ــا فشــردن کلیدهــای Ctrl + F کلمــه ی No Follow را وارد کنی ب

ــد. ــو را مشــاهده کنی نوفال

No follow tools 2. ابزار آنالین

ــایت و  ــر س ــردن آدرس و URL ه ــا وارد ک ــه ب ــت ک ــن اس ــزاری آنای No follow tools اب
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صفحــه ای مــی تــوان تعــداد لینــک هــای داخلــی، خارجــی و نوفالــو بــودن لینــک هــا را 

متوجــه شــویم.

مطالب مرتبط: 9 روش آسان برای لینک سازی هدفمند

 

فالو لینک چیست؟

ــک  ــا ایجــاد لین ــرض ب ــش ف ــه صــورت پی ــه ب ــی هســتند ک ــک های ــو لین ــک هــای فال لین

ســاخته مــی شــوند. لینــک هــای نوفالــو را خــود مــا بایــد بــه صــورت نوفالــو ایجــاد کنیــم 

در نتیجــه هــر لینکــی کــه ایجــاد مــی کنیــم در ابتــدا بــه صــورت فالــو ســاخته مــی شــود.

بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه در ابتــدا دادیــم متوجــه مفهــوم لینــک فالــو هــم شــده ایــد. 

ــه ســبب افزایــش  ــک هــای خارجــی هســتند ک ــر از لین ــز نوعــی دیگ ــو نی ــک هــای فال لین

اعتبــار ســایت لینــک گیرنــده خواهنــد شــد. امــا بــه دلیــل حساســیت گــولگ بــه ایــن نــوع 

لینــک ســازی خارجــی بایــد در لینــک گرفتــن ایــن روش بســیار دقــت بــه خــرج داد.

ایــن کــه از چــه ســایتی لینــک مــی گیریــم و ســایت تــا چــه میــزان بــا ســایت مــا مرتبــط 

اســت از نظــر گــولگ قابــل تشــخیص اســت و معمــواًل ســایت هایــی کــه لینک می فروشــند 

بــرای بــازه  زمانــی  مشــخصی لینــک هــای شــما را در ســایت خــود نگــه مــی دارنــد و بعــد 

از ســپری شــدن ایــن زمــان لینــک هــا برداشــته مــی شــود. همیــن کار باعــث مــی شــود کــه 

گــولگ متوجــه تقلبــی بــودن لینــک هــا شــود و ســایت را پنالتــی کنــد.

در چنیــن شــرایطی راه حــل چیســت؟ پیشــنهاد مــی کنیــم بــه جــای خریــد بــک لینــک بــه 
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صــورت فالــو از لینــک هــای نوفالــو اســتفاده کنیــد و مطمئــن باشــید کــه تــگ هــای نوفالــو 

هــم مــی تواننــد ورودی ســایت را افزایــش دهنــد و همیــن موضــوع بــر ســئو ســایت شــما 

تأثیــر خواهــد گذاشــت.

زمانــی از لینــک هــای فالــو اســتفاده کنیــد کــه فقــط قصــد داریــد امتیــاز پیــج رنــک و اعتبار 

ســایت را افزایــش دهیــد و در غیــر ایــن صــورت لینــک هــای نوفالــو هــم مــی تواننــد بــه 

ســئو ســایت کمــک کننــد.

 

 

Referring domain چیست؟

بــرای لینــک گرفتــن از ســایت هــا و بــاگ هــا هــر دامینــی تنهــا یــک بــار بــرای ســایت شــما 

بــه عنــوان امتیــاز محســوب مــی شــود یعنــی نبایــد یــک ســایت را تنهــا بــه عنــوان ســایت 

9



لینک های فالو و لینک های نوفالو چه کاربرد هایی دارند؟

www.modireweb.com

معتبــر در نظــر بگیریــد و در ایــن ســایت 100 بــک لینــک قــرار دهیــد بلکــه بایــد 100 ســایت 

معتبــر پیــدا کــرده و در هــر کــدام یــک لینــک فالــو یــا نوفالــو از ســایت خــود بگذاریــد.

Referring Domain بــه معنــی لینــک از یــک دامنــه اســت و اگــر از یــک دامنــه یــک یــا 

چنــد لینــک مختلــف بگیریــم در نهایــت فقــط یــک اعتبــار از آن دامنــه دریافــت کــرده ایــم 

و در اصطــاح یــک Referring Domain گرفتیــم.

نتیجه گیری

گــولگ همــان طــور کــه لینــک ســازی غیــر طبیعــی را پنالتــی مــی کنــد صریحــًا اعــام کــرده 

اســت کــه لینــک هــا را بــه عنــوان یــک معیــار مهــم بــرای ارزش دادن بــه ســایت هــا مــی 

دانــد. امــا منظــور از لینــک ســازی بــه ایــن روش لینــک هایــی هســتند کــه خــود کاربــران 

بــه دلیــل مفیــد بــودن و مرجــع بــودن ســایت ایجــاد مــی کننــد نــه لینــک هــای مصنوعــی. 

از آن جایــی کــه کاربــران نیــز ایــن کار را بــه نــدرت انجــام مــی دهنــد مــا نیــز بــرای لینــک 

ــه  ــه همــه ی لینــک هــا را ب ــی ن ــران داشــته باشــیم؛ یعن ــاری مشــابه کارب ــد رفت ســازی بای

صــورت فالــو بســازیم و نــه همــه لینــک هــا را بــه صــورت نوفالــو بســازیم.
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