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ابزار هــای رایــگان ســئو و بهینــه ســازی ســایت از روش هــای مختلفــی نظیــر پیشــنهاد 

ــه و  ــتجو های روزان ــه در جس ــر کلم ــهم ه ــی س ــدواژه، بررس ــز کلی ــدواژه، آنالی کلی

روش هــای آمــاری، بــه شــما بهتریــن راه هــای نزدیــک تــر شــدن بــه اســتاندارند های 

ــن ابزارهــا مــی  ــه معرفــی برخــی از ای ــه ب ــن مقال ســئو را پیشــنهاد می دهــد. در ای

پردازیــم.

ــود  ــایت خ ــازی س ــه س ــرای بهین ــه ب ــه همیش ــی ک ــای رایگان ــه ابزار ه ــن مقال در ای

بــه دنبــال آن هــا بــوده ایــد را معرفــی مــی کنیــم. ایــن ابزار هــای رایــگان بــه شــما 

ــا و اســتاندارد های  ــن معیار ه ــر اســاس آخری ــا ســایت خــود را ب ــد ت کمــک می کنن

ــد. ــم کنی ــه ســازی موتور هــای جســتجو تنظی ســئو و بهین
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سئو؛ بهینه سازی موتور جستجو

تحقیقــات و آمار هــا نشــان می دهنــد کــه حجــم اطالعاتــی کــه در ســال 2017 توســط 

بشــریت تولیــد شــد، از اطالعاتــی کــه در 5000 ســال گذشــته تولیــد شــده بــود بیشــتر 

بــوده اســت. دنیایــی کــه در آن زندگــی می کنیــم در هــر لحظــه اش حجــم عظیمــی  

ــا ســهم  ــت، تنه ــای اینترن ــر در دنی ــر کارب ــرای ه ــه ب ــود ک ــد می ش ــات تولی از اطالع

اندکــی از آن مرتبــط بــا نیــاز اوســت.

ــد و  ــام دهن ــازی انج ــه س ــی بهین ــد نوع ــتجو بای ــای جس ــب موتور ه ــن ترتی ــه ای ب

بــه صــورت کامــال ســخت گیرانــه، صرفــا نتایجــی کــه ارزش بــاال و ارتبــاط زیــادی بــا 

ســوال کاربــر دارنــد را نمایــش دهنــد. اغلــب کاربــران تنهــا نتایــج صفحــه اول موتــور 

جســتجوی گــوگل را خوانــده و بــه ایــن ترتیــب از میلیون هــا نتیجــه ای کــه مرتبــط 

بــه جســتجوی آن هــا بــوده اســت، صرفــا حــدود 20 نتیجــه بــه آن هــا نشــان داده 

می شــود.

ــاز دارد، بایــد  ــه دیــده شــدن نی ــرای موفقیــت، ب در نتیجــه اگــر وب ســایت شــما ب

 )SEO ــار ــه اختص ــا ب ــئو )Search Engine Optimization ی ــخت س ــت س در رقاب

ــه شــما کمــک  ــه ســازی ب ــده شــوید. برنامه هــا و ابزار هــای رایــگان ســئو و بهین برن

می کننــد تــا بــدون اینکــه الزم باشــد از ســاز و کار موتور هــای جســتجو کامــال مطلــع 

ــد. ــا اصــول ســئو تطبیــق دهی باشــید وب ســایت و نوشــته های خــود را ب
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ابزار هــای رایــگان ســئو و بهینــه ســازی ســایت از روش هــای مختلفــی نظیــر پیشــنهاد 

ــه و  ــتجو های روزان ــه در جس ــر کلم ــهم ه ــی س ــدواژه، بررس ــز کلی ــدواژه، آنالی کلی

روش هــای آمــاری و کامپیوتــری، بــه شــما بهتریــن راه هــای نزدیــک تــر شــدن بــه 

ــه  ــئو و ب ــاز س ــب امتی ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــنهاد می ده ــئو را پیش ــتاندارند های س اس

دنبــال آن، رتبــه ســایت شــما در موتور هــای جســتجو باالتــر مــی رود کــه ایــن اتفــاق 

بــه معنــای بیشــتر دیــده شــدن اســت.

بیشتر بدانید: سئو چیست؟ هرآنچه الزم است از سئو بدانید ]به همراه ویدئو[

ابزار های رایگان سئو و بهینه سازی سایت چقدر خوب هستند؟

وقتــی کــه کلمــه رایــگان مطــرح می شــود بســیاری از افــراد بــه اشــتباه فکــر می کننــد 

کــه منظــور از رایــگان، نــرم افزار هــا، روش هــا و ابزار هایــی محــدود اســت کــه نســبت 

بــه نســخه های غیــر رایــگان و پولــی ضعف هــای زیــادی دارنــد و بــه همیــن دلیــل 

رایــگان شــده انــد. تصــور »اگــر خــوب بــود رایــگان نبــود« تصــوری اشــتباه اســت کــه 

بــا قوانیــن دنیــای تجــارت و جــذب مشــتری دنیــای کنونــی ســازگاری نــدارد.

ــی  ــا دسترس ــه تنه ــایت، ن ــازی س ــه س ــئو و بهین ــگان س ــای رای ــیاری از ابزار ه بس

محــدودی ندارنــد، بلکــه همــه امکانــات یــک ســرویس پولــی و غیــر رایــگان ســئو را 
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ــرم افزار هــای غیــر رایــگان نیــز  ــران خــود ارائــه می دهنــد. هــر چنــد ن ــه کارب نیــز ب

مزایــای خــاص خــود را دارنــد کــه بســیاری از ایــن مزایــا را در ابزار هــای رایــگان ســئو 

ــه ســازی ســایت مشــابه نمی تــوان پیــدا کــرد. و بهین

 

 ابزار های رایگان سئو و بهینه سازی سایت چگونه کار می کنند؟

کاری کــه ابزار هــای رایــگان ســئو و بهینــه ســازی ســایت قــرار اســت انجــام دهنــد، 

مقایســه محتــوای شــما بــا اســتاندارد های حــال حاضــر موتور هــای جســتجو اســت. 

ــه وب  ــته و صفح ــات نوش ــما و خصوصی ــوای ش ــدر محت ــر چق ــب ه ــن ترتی ــه ای ب

ــر  ــک ت ــوند نزدی ــش داده می ش ــتجو های اول نمای ــه در جس ــی ک ــه صفحات ــما ب ش

باشــد، امتیــاز بیشــتری بــه نوشــته شــما اختصــاص می دهنــد و احتمــال می دهنــد 

ــای  ــرای موتور ه ــدن ب ــه ش ــرای بهین ــتری ب ــانس بیش ــابه ش ــته های مش ــه نوش ک

جســتجو را داشــته باشــند.
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بــرای ایــن منظــور بــه حجــم زیــادی از اطالعــات نیــاز اســت تــا بتــوان مقایســه و 

ــه  ــئو و بهین ــگان س ــای رای ــه ابزار ه ــا هم ــام داد. تقریب ــی را انج ــی دقیق ــه ده رتب

ــاز  ــای مــورد نی ــگان، اطالعــات و دیت ــر رای ــل ســایر ابزار هــای غی ســازی ســایت، مث

خــود را از یــک جــا دریافــت می کننــد. اطالعــات و خــوراک ورودی ایــن ســرویس ها 

ــام Google Keyword Planner اســت. ــه ن ــی ب جای

ــا چــه  ــر اینکــه ســوال های جســتجو شــده را ب ــی ب ــی را مبن ــن ســرویس اطالعات ای

کلمــه یــا کلماتــی می تــوان جــواب داد ارائــه می دهــد. مثــال همــه ســوال هایی کــه 

در مــورد یــک نــوع رژیــم غذایــی خــاص پرســیده می شــوند نهایتــا منجــر بــه کلیــد 

واژه نــام رژیــم غذایــی ختــم می شــوند. در نتیجــه اگــر محتــوای شــما بــه لحــاظ ایــن 

ــرای قــرار گرفتــن در صفحــات اول و  کلمــات کلیــدی غنــی باشــد، شــانس زیــادی ب

رتبه هــای برتــر جســتجو را خواهــد داشــت.

ممکــن اســت در عمــل تصــور چنیــن پدیــده ای کار ســختی باشــد. امــا میلیون هــا 

ســوالی کــه در ظاهــر بــا یکدیگــر تفــاوت زیــادی دارنــد ممکــن اســت تنهــا بــا یــک 

کلمــه پاســخ داده شــوند.
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در رژیم غذایی کتوژنیک چه غذاهایی وجود دارد؟	 

رژیم غذایی کتوژنیک چیست؟	 

چه کسی رژیم غذایی کتوژنیک می گیرد؟	 

چرا رژیم غذایی کتوژنیک؟	 

ــه کلمــه کلیــدی کتوژنیــک می شــوند. بنابرایــن  ــا منجــر ب همــه ایــن ســواالت نهایت

ــئو  ــری در س ــم گی ــورت چش ــه ص ــد ب ــدی، می توانی ــات کلی ــق کلم ــاب دقی ــا انتخ ب

پیشــرفت کنیــد. اکثــر ســرویس ها و ابزار هــای رایــگان ســئو و بهینــه ســازی ســایت 

ــن  ــا بهتری ــد ت ــعی می کنن ــد و س ــل می کنن ــل عم ــن اص ــر همی ــی ب ــق مبن ــز دقی نی

ــد. ــه شــما پیشــنهاد دهن ــا را در لحظــه ب کلیدواژه ه

ــر در  ــا یکدیگ ــایت ب ــازی س ــه س ــئو و بهین ــگان س ــای رای ــی ابزار ه ــاوت اساس تف

الگوریتم هــا و نحــوه تحلیــل و درک ایــن کلمــات کلیــدی اســت. هــر یــک از ابزار هــا 

بــا یــک کلمــه کلیــدی بــا اســتراتژی خاصــی برخــورد کــرده و اهمیــت خاصــی را بــه 

ــد. ــدی نســبت می دهن ــا گروهــی از کلمــات کلی آن کلمــه ی

همچنیــن برخــی از ابزار هــای رایــگان ســئو و بهینــه ســازی ســایت، دایــره لغــات و 

عمــق جســتجوی محــدودی را بــه شــما ارائــه می دهنــد. شــما می توانیــد در صــورت 

ــوان جســتجو و کارایــی ســرویس ها و  ــر ت ــه حداکث ــه دسترســی داشــتن ب ــل ب تمای
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ابزار هــای رایــگان ســئو و بهینــه ســازی ســایت، نســخه کامــل و عمومــا غیــر رایــگان 

آن ابــزار را خریــداری کــرده و اســتفاد کنیــد.

در ادامــه بــه معرفــی بهتریــن ابزار هــای رایــگان ســئو و بهینــه ســازی ســایت اشــاره 

می کنیــم. بهتــر بــودن ایــن ابزار هــا صرفــا بــر اســاس نظــرات کاربــران و متخصصــان 

ــود  ــز وج ــری نی ــای بهت ــت گزینه ه ــن اس ــود و ممک ــن می ش ــئو تعیی ــه س عرص

ــرم افزار هــا، ســرویس ها و  ــا، ن ــن ابزار ه ــودن ای ــب خــوب ب ــا ترتی داشــته باشــد ی

ــه درســتی مشــخص نشــده باشــد. افزونه هــای ســئو ب

بیشــتر بخوانیــد: آمــوزش ســئو را چگونــه رایــگان آغــاز کنیــم؟ )6 گام از مبتــدی تــا 

پیشــرفته(

Answer the Public ابزار

ابــزار Answer the Public یکــی از بهتریــن ابزار هــای رایــگان ســئو و بهینــه 

ــر جســتجوی کلمــات کلیــدی  ــی ب ــزار مبن ســازی ســایت اســت. اســاس کار ایــن اب

ــای  ــر روز از موتور ه ــه ه ــی ک ــی نهایت ــوع و ب ــوال های متن ــت. س و کلیدواژه هاس

ــد  ــاس کلی ــر اس ــوان ب ــا می ت ــود را عموم ــیده می ش ــوگل پرس ــل گ ــتجویی مث جس

ــدی  ــد طبقــه بن ــه ســمت ایــن صفحــات هدایــت می کنن ــج را ب واژه هایــی کــه نتای

کــرد.
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ابــزار Answer the Public بــا توجــه بــه جســتجو ها و ســوال های کاربــران، بهتریــن 

ــای  ــد واژه ه ــاب کلی ــد. انتخ ــرار می ده ــما ق ــار ش ــا را در اختی ــد واژه ه ــاب کلی انتخ

صحیــح، اصولــی و مهــم تاثیــر زیــادی در رشــد ســایت شــما دارد.

مطالعه بیشتر: ابزارهای انتخاب کلمات کلیدی؛ معرفی 11 ابزار رایگان و کاربردی

 

Woorank

ابــزار Woorank یکــی دیگــر از ابزار هــای رایــگان ســئو و بهینــه ســازی ســایت اســت. 

ــرای مرورگــر کــروم و ســایر مرورگر هــای توســعه  ــه ب ــزار در قالــب یــک افزون ایــن اب

یافتــه بــر بســتر گــوگل کــروم طراحی شــده اســت. ایــن افزونــه هم بــه شــما اطالعات 

دقیقــی از وضعیــت ســئوی وبســایت مــورد نظرتــان می دهــد و هــم دقیقــا بــه شــما 

نشــان می دهــد کــه بــرای بهتــر کــردن وضعیــت ســئو و بهینــه تــر کــردن صفحــات 

خــود چــه بایــد بکنیــد.
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اغلــب ابزار هــای رایــگان ســئو و بهینــه ســازی ســایت صرفــا بــه شــما مشــکالت را 

ــن  ــد و اطالعــات بیشــتری در مــورد راه حل هــا و روش هــای حــل ای نشــان می دهن

مشــکالت بــه شــما نمی دهنــد. امــا افزونــه Woorank بــا یــک قابلیــت خــارق العــاده 

و جــذاب بــه نــام Marketing Checklist هدف هایــی را بــرای هــر محتــوا و صفحــه 

ــایت  ــک س ــئو و ی ــتاندارد های س ــه اس ــد ب ــا بتوانی ــرد ت ــر می گی ــما در نظ وب ش

بهینــه نزدیــک تــر شــوید.

 

 

Animalz Revive

پــس از راه افتــادن ســاز و کار هایــی مثــل الگوریتــم فرشــنس گــوگل و زیــاد شــدن 

ــای  ــر محتوا ه ــت، دیگ ــای اینترن ــده در فض ــد ش ــات تولی ــوا و اطالع ــم محت حج

قدیمــی و منســوخ شــده ارزش خــود را از دســت داده انــد. اگــر شــما هــم می خواهیــد 
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وبســایتتان دیــده شــود، بایــد بــه روز شــوید و محتوا هایــی تــازه بــه کاربــران ارائــه 

دهیــد. یکــی از بهتریــن راهکار هــا بــرای انجــام چنیــن کاری و بــه روز رســانی کــردن 

 Animalz Revive محتوا هــای قبلــی وبســایتتان، اســتفاده از ابزار هــای رایــگان

اســت.

ــه بیشــترین  ــاز ب ــه نی ــه شــما محتوا هــا، پســت ها و نوشــته هایی را ک ــزار ب ــن اب ای

ــر الزم نیســت در صفحــات  ــب دیگ ــن ترتی ــه ای ــد نشــان می دهــد. ب توجــه را دارن

متعــدد Google Analytics یــک جســتجوی طاقــت فرســا بــرای پیدا کــردن صفحات 

ــه روز  ــه ب ــد ک ــان می ده ــما نش ــه ش ــید. Animalz Revive ب ــته باش ــان داش خودت

رســانی کــدام محتوا هــا ضــروری تــر اســت و بایــد انجــام شــود تــا محتوایــی تــازه 

و جدیــد داشــته باشــید.

ــه Animalz Review در  ــردی ک ــال کارب ــز و کام ــان انگی ــای هیج ــی از قابلیت ه یک

اختیــار شــما قــرار می دهــد، قابلیــت مشــاهده ترافیــک از دســت رفتــه اســت. همــه 

محتوا هــا و صفحــات وب بــرای مدتــی پــس از انتشــار داغ بــوده و ترافیــک زیــادی 

در مــدت پیــک خــود جــذب می کننــد. امــا رفتــه رفتــه پــس از آن مــدت ترافیــک را از 

اســت می دهنــد. Animalz Revive بــه شــما ترافیــک از دســت رفتــه از زمــان پیــک 

هــر پســت را نشــان می دهــد کــه قابلیتــی بــی نظیــر بــرای پیــدا کــردن پســت هایی 

اســت کــه مدتیســت نیــاز بــه بازنویســی، بــه روز رســانی و بازنشــر دارنــد.
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CanIRank

ــر  ــر ه ــن، نویســنده و مدی ــه ادمی ــک شــوم؟ ســوالی ک ــم رن ــن هــم می توان ــا م آی

ــه  ــه آن پاســخ می دهــد. بهین ــزار CanIRank ب ســایتی از خــود می پرســد را حــاال اب

ســازی ســایت و ســئو کــردن یــک وب ســایت نیــاز بــه تصمیــم گیــری و مدیریــت 

دارد. یــک ســئو کار خــوب بایــد بدانــد کــه در حــوزه چــه کلیــد واژه ای رقابــت کنــد 

شــانس بیشــتری بــرای رنــک شــدن دارد.

بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت یــک وب ســایت بــرای کلیــد واژه رژیــم کتوژنیــک رنک 

خیلــی باالتــری نســبت بــه کلمــه کلیــدی کتوژنیــک داشــته باشــد. تشــخیص کلمــات 

ــای  ــی دارد. ابزار ه ــت باالی ــق و دق ــه، تحقی ــه تجرب ــاز ب ــب نی ــب اغل ــدی مناس کلی

ــه شــما  ــل CanIRank ب ــی مث ــر ابزار های ــه ســازی ســایت نظی ــگان ســئو و بهین رای
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ــرای محتوا هــای  ــرده و ب ــدا ک ــه را پی ــدی بهین ــات کلی ــن کلم ــا ای ــد ت کمــک می کنن

خــود انتخــاب کنیــد.

ــان  ــما نش ــه ش ــه ب ــت ک ــن اس ــزار CanIRank ای ــذاب اب ــای ج ــی از قابلیت ه یک

می دهــد در چــه کلیــد واژه هایــی می توانیــد ســریعتر بــه رنــک دلخــواه و صفحــات 

ــی  ــدی فعل ــات کلی ــد کلم ــان می ده ــما نش ــه ش ــن ب ــید. همچنی ــتجو برس اول جس

خــود را بــه چــه شــکلی می توانیــد تغییــر بدهیــد تــا کلمــه کلیــدی بهتــری داشــته و 

در نتیجــه ســریعتر بــه صفحــات اول جســتجو برســید.

 بیشتر بدانید: 10 نکته طالیی برای انتخاب کلمات کلیدی مناسب
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Google›s Mobile-Friendly Test

ــایت  ــودن س ــه ب ــمند بهین ــی های هوش ــراه و گوش ــای هم ــاد تلفن ه ــد زی ــا رش ب

شــما بــرای دســتگاه های تلفــن همــراه اهمیتــی بیــش از پیــش پیــدا کــرده اســت. 

مســئله ســازگاری بــا تلفن هــای همــراه یــا اصطالحــا Mobile-Friendly بــودن یکــی 

از مســائل مهــم ســئو اســت کــه حتــی بعضــی از بهتریــن ابزار هــای رایــگان ســئو و 

ــد. ــه آن توجــه نمی کنن ــه ســازی ســایت هــم ب بهین

ــازگاری  ــه س ــادی ب ــت زی ــم اهمی ــتجو ه ــای جس ــوگل و موتور ه ــای گ الگوریتم ه

محتوا هــا و وب ســایت ها بــا تلفن هــای همــراه می دهنــد. بــه خاطــر داشــته 

ــا تلفن هــای همــراه ســازگار نباشــد،  باشــید کــه اگــر وب ســایت و محتــوای شــما ب

ــه اســت. ــت ســئو را باخت وب ســایت شــما رقاب

ــه  ــه شــما نشــان می دهــد ک ــی ب ــه راحت ــزار Google›s Mobile-Friendly Test ب اب

ــا  ــراه و گوشــی های هوشــمند ســازگار اســت ی ــا تلفن هــای هم ــا وب ســایتتان ب آی

ــم  ــتاندارد های الگوریت ــا و اس ــه معیار ه ــما ب ــایت ش ــی س ــن نزدیک ــر. همچنی خی

Google Mobile-Friendly را می ســنجد و پیشــنهاد هایی بــرای ارتقــا و بهبــود 

ــد. ــنهاد می کن ــما پیش ــه ش ــایتتان ب ــتاندارد های Mobile Friendly س اس
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Seed Keywords

دنیــای کلمــات کلیــدی دنیایــی بــی کــران اســت، درســت مثــل آســمان پهنــاور شــب. 

همــه نقــاط ایــن فضــا وزن یکســانی ندارنــد و برخــی از کلمــات کلیــدی کــه بــه عنوان 

ــاد می شــود، وزن  ــدی هســته ای از آن هــا ی ــات کلی ــا کلم ــی ی ــدی اصل ــات کلی کلم

و اهمیــت بســیار بیشــتری را هــم بــرای موتور هــای جســتجو و هــم بــرای کاربــران 

ــور زیــادی  از خــود نشــان می دهنــد. ایــن کلمــات مثــل ســتاره هایی هســتند کــه ن

دارنــد و بقیــه کلمــات حــول آن هــا تشــکیل می شــوند.

ــی نوشــته شــما، اهمیــت  ــوان مشــخصه اصل ــه عن ــی ب انتخــاب کلمــه کلیــدی اصل
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ــوگل دارد.  ــتجو های اول گ ــه جس ــما ب ــه وب ش ــردن صفح ــدا ک ــادی در راه پی زی

ــازی  ــه س ــئو و بهین ــگان س ــای رای ــن ابزار ه ــی از بهتری ــزار Seed Keywords یک اب

ــر انتخــاب و پیشــنهاد کلمــات کلیــدی بهینــه بــه شــما،  ســایت اســت کــه عــالوه ب

ــم دارد. ــری ه ــردی دیگ ــرویس های کارب س

یکــی از قابلیت هــای ایــن ابــزار ایجــاد Query اســت. بــه ایــن ترتیــب شــما می توانید 

کلیــد واژه هــا و کلمــات کلیــدی اصلــی خــود را در گروه هــای مختلفــی دســته بنــدی 

کنیــد تــا هــم مدیریــت آن هــا راحــت باشــد و بتوانیــد متناســب بــا نــوع نوشــته و 

موضــوع محتــوای خــود کلیــد واژه مرتبــط را انتخــاب کنیــد.
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جمع بندی

ــه  ــه ســازی ســایت راهــی اســت ک ــگان ســئو و بهین ــن ابزار هــای رای معرفــی بهتری

ــن  ــه باالتری ــرده و ب ــور ک ــه ای از آن عب ــچ هزین ــت هی ــدون پرداخ ــد ب می توانی

ــی  ــر ب ــت تاثی ــوگل و فضــای اینترن ــده شــدن در گ ــوگل برســید. دی جســتجو های گ

نظیــری در رشــد کســب و کار شــما دارد و اگــر شــما هــم می خواهیــد مثــل میلیون هــا 

ــرار  ــن 20 جســتجوی اول ق ــده شــده و در بی ــت ســئو  را برن ــر، رقاب صفحــه وب دیگ

بگیریــد کافیســت برخــی قوانیــن را رعایــت کنیــد.

ابزار هــای رایــگان ســئو و بهینــه ســازی ســایت بــه زبــان ســاده و بــه صــورت کاربــر 

پســند و همچنیــن کامــال رایــگان شــما را در مســیر شــناخت ایــن قوانیــن و نزدیــک 

ــد. ــاری می کنن ــه اســتاندارد های ســئو ی ــر شــدن ب ت
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