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ــه، شــانس حضــور صفحــات  ــی هســتند ک ــده های ــرگ برن ــان ب ــدی هم کلمــات کلی
وب در نتایــج باالتــر گــوگل را افزایــش مــی دهــد. اهمیــت و تراکــم کلمــه کلیــدی در 

مبحــث تولیــد محتــوا، موضــوع مــورد بحــث ایــن مقالــه خواهــد بــود.

ــرا در کادر جســتجو وارد و  ــر آن همــه چیــز از یــک کلمــه شــروع مــی شــود، کــه کارب
روی گزینــه ســرچ کلیــک مــی کنــد! در کســری از ثانیــه هــزاران صفحــه از وب پیــش 
رویــش لیســت شــده کــه بــا آن کلمــه کلیــدی در ارتبــاط انــد! آنهایــی کــه در صفحــه 
ــه  ــتر از هم ــوردن را بیش ــک خ ــانس کلی ــتند، ش ــه اول هس ــزو 10 نتیج ــت و ج نخس
دارنــد. کمتــر پیــش مــی آیــد کــه کاربــر از صفحــه دوم، ســوم یــا ... دهــم بازدیــد کنــد 
چــون در همــان صفحــه نخســت بــه هدفــش خواهــد رســید. بــرای همیــن در ایــن 
نوشــته قصــد داریــم بــه بررســی اینکــه موتورهــای جســتجو چگونــه از یــک کلمــه، مــا 

را بــه محتــوای مــورد نظرمــان مــی رســانند و تراکــم کلمــه کلیــدی بپردازیــم. 

مقاله مرتبط: انتخاب بهترین کلمات کلیدی با 10 ابزار رایگان و کاربردی
 

کلمه کلیدی چیست؟
کلمــه کلیــدی »keyword« بــه عباراتــی گفتــه مــی شــوند کــه کاربــران بــرای یافتــن 
ــع کلمــات  ــد. در واق ــوای مــورد نیازشــان، در موتورهــای جســتجو وارد مــی کنن محت
ــارات و اصطالحاتــی هســتند کــه کاربــران اینترنــت، از آنهــا بــرای  کلیــدی همــان عب
دســت یابــی بــه محتــوای وب ســایت هــا اســتفاده مــی کننــد. بــرای هــر ســایت و 

ــی وجــود دارد. کســب و کار، کلمــات کلیــدی متفاوت
ــایت  ــک وب س ــوای ی ــرف محت ــدی، مع ــه کلی ــت؛ کلم ــود گف ــی ش ــک کالم م در ی
اســت. هــر زمانــی کــه یــک کاربــر کلمــه یــا ترکیبــی از کلمــات را جســتجو مــی کنــد، 
همــان هــا کلمــات کلیــدی هســتند کــه کاربــر را بــه نتایــج مــورد نظــر مــی رســانند. 

در اینجــا ذکــر یــک مثــال مــی توانــد تعریــف کلمــه کلیــدی را کاملتــر کنــد.
تصــور کنیــد شــما مــی خواهیــد اطالعاتــی در مــورد وضعیــت آب و هــوا در چنــد روز 
آینــده بــه دســت آوریــد، چــه چیــزی را جســتجو مــی کنیــد؟ احتمــاال »هواشناســی یــا 
اخبــار آب و هــوا« را ســرچ خواهیــد کــرد. در اینجــا دو عبــارت »هواشناســی و اخبــار 
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آب و هــوا« کلمــات کلیــدی بــرای رســیدن بــه ســایت هــای پیــش بینــی آب و هــوا 
هســتند.

 

اهمیت کلمه کلیدی برای یک وب سایت
ــدی  ــرای خــود کلمــات کلی ــه موضــوع اختصاصــی اش، ب ــا توجــه ب هــر وبســایت ب
دارد. کــه بــر اســاس آن محتــوای متنــی، تصویــری، ویدئویــی، صوتــی و یــا ترکیبــی از 
ایــن هــا را تولیــد مــی کننــد. در واقــع مدیــران ســایت هــا در تالشــند تــا فکــر کاربــران 
را بخواننــد و کلمــات کلیــدی کــه قــرار اســت بــرای رســیدن بــه محتوایشــان ســرچ 
کننــد، را پیــش بینــی کننــد. تــا بــا وارد کــردن ایــن کلمــات کلیــدی در متــا تــگ هــا و 
محتــوای متنــی، کاربــر را بــه ســمت ســایت خودشــان جــذب کننــد. ایــن کار مســتلزم 

دانــش و ابــزار خاصــی اســت کــه بــا نــام ســئو SEO شــناخته مــی شــود.
دانــش ســئو مجموعــه ای از مهــارت هــا و ابزارهــای آنالیــز اســت کــه بــه وبمســترها 
کمــک مــی کنــد تــا بــه درک دقیقــی از رفتــار کاربــران و موتورهــای جســتجو برســند و 
بــا آنالیــز داده هــا کلمــات کلیــدی را بــه ترتیــب اولویــت بــرای هــر ســایت یــا کســب 
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ــر  ــه هــای باالت ــر در رتب ــرای حضــور موث و کار مشــخص ســازند. همــه ایــن کارهــا ب
نتایــج جســتجو اســت.

ــر اســاس آنهــا، شــانس اینکــه  ــه ســازی ســایت ب ــا یافتــن کلمــات کلیــدی و بهین ب
یــک وبســایت در صفحــات نخســت نتایــج جســتجو دیــده شــود، باالتــر مــی رود. 
کلمــه کلیــدی یــک میانبــر بیــن کاربــر و محتــوای ســایت شــما اســت. ســعی کنیــد در 
انتخــاب کیــوورد و تراکــم کلمــه کلیــدی در محتــوای ســایت، بســیار حســاس باشــید. 

همــه چیــز بــه keyword بســتگی دارد!
اگــر موضــوع را از دیــد بازاریابــی بررســی کنیــم بایــد گفــت کلمــه کلیــدی همــان پــل 
بیــن فروشــنده و مشــتری اســت. همــان ســرنخی کــه قــرار اســت، کاربــر را بــه ســایت 
شــما برســاند. بــا انتخــاب کلمــات کلیــدی مناســب مــی تــوان پیــروز رقابــت شــد، امــا 

نــه بــرای همیشــه!
تنهــا وجــود چنــد کلمــه کلیــدی در ســایت تــان نمــی توانــد بــرای همیشــه، نتایــج را 
بــه نفــع شــما نگــه دارد. رقبــای شــما بیــکار ننشســته انــد آنهــا هــم از کلمــات کلیــدی 
مشــابه اســتفاده مــی کننــد! پــس چــاره کار در چیســت؟ داشــتن یــک اســتراتژی بــی 

نقــص و متــداوم مــی توانــد راه موفقیــت را هموارتــر ســازد.

انواع کلمات کلیدی
قبــل از آنکــه بــه چگونگــی یافتــن مناســب تریــن کلمــات کلیــدی بپردازیــم بهتر اســت 
ایــن توضیــح را بدهیــم کــه کلمــه کلیــدی مــی توانــد یــک کلمــه چنــد حرفــی باشــد 
یــا اینکــه چنــد کلمــه و حتــی یــک جملــه باشــد. معمــوال keyword هــای تــک کلمــه 
ای رقابتــی تــر هســتند و بــه دشــواری مــی تــوان توســط ایــن کلمــات بــه صفحــه اول 
نتایــج راه یافــت. در اصــالح بــه ایــن کیووردهــا کلمــات کلیــدی تــک ســیالبی مــی 

گوینــد.
بــرای یــک وب ســایت مــی تــوان انــواع کلمــه کلیــدی را معرفــی کــرد، از تک ســیالبی 
گرفتــه تــا دو، ســه، چهــار و پنــج ســیالبی. امــا ایــن نکتــه را در نظــر داشــته باشــید 
ــه مقصــود هســتند و  ــرای رســیدن ب ــن راه ب ــال ســاده تری ــران معمــوال دنب ــه کارب ک
کمتــر پیــش مــی آیــد کاربــر یــک جملــه طوالنــی را در گــوگل جســتجو کنــد. بــه نظــر 
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شــما چنــد نفــر هواشناســی را ســرچ مــی کننــد و چنــد نفــر جملــه »پیــش بینــی آب 
و هــوای ایــران در چنــد روز آینــده« را؟

بــه صــورت کلــی بایــد گفــت ســایت هــای کوچــک بهتــر اســت، از کلمــات کلیــدی 
چنــد ســیالبی اســتفاده کننــد. تــا بــه رتبــه هــای باالتــر برســند ســپس روی کلمــات 

ــد. ــز کنن ــدی دو و تــک ســیالبی تمرک کلی
اگــر ســایتی شــرکتی داریــد و مــی خواهیــد نــام شــرکت را بــه عنــوان کلمــه کلیــدی 
انتخــاب کنیــد، بایــد بگویــم درصــد موفقیــت تــان بــرای اینکــه بــا نــام شــرکت بــه 
صفحــه اول نتایــج برســید، بســیار باالســت! چــون رقبــای شــما اصــال روی ایــن کلمــه 
کلیــدی کار نمــی کننــد. امــا بــه نظرتــان چنــد نفــر پیــدا مــی شــوند کــه نــام شــرکت 
شــما را ســرچ کننــد؟ مگــر آنکــه شــرکت بســیار معروفــی داشــته باشــید. فکــر مــی 
کنیــد کاربــران بیشــتر کلمــه کلیــدی سامســونگ را جســتجو مــی کننــد یــا گلکســی 

اس 9 را؟
ــران  ــار کارب ــه رفت ــم اســت، چــرا ک ــی بســیار مه ــدی مبحث ــه کلی ــودن کلم ــی ب رقابت
ــایت را  ــت وب س ــرار اس ــت و ق ــر اس ــال تغیی ــواره در ح ــتجو هم ــای جس و موتوره

ــه ســازید. ــران بهین ــاز کارب ــا نی متناســب ب
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چگالی یا تراکم کلمه کلیدی
تــا اینجــای کار بــه اهمیــت و رقابتــی بــودن keyword پــی بردیــم حــال مــی خواهیم 

بدانیــم کــه چطــور مــی شــود از کلمــات کلیــدی بــه نفــع خودمــان بهــره ببریم؟
بعــد از آنکــه کلمــه یــا کلمــات کلیــدی را مشــخص کردیــد. مــی بایســت بــر اســاس 
ایــن کلمــات کلیــدی، محتوایــی ارزشــمند تولیــد کنیــد. در زمــان تولیــد محتــوا دقــت 

داشــته باشــید کــه کلمــات کلیــدی را بــه کار ببریــد امــا بــه انــدازه!
همانطــور کــه متوجــه شــده ایــد موتورهــای جســتجو بــه کلمــات کلیــدی حســاس 
انــد و صفحاتــی کــه ایــن کلمــات را داشــته باشــند، بــه کاربــر پیشــنهاد مــی دهنــد. 
توجــه داشــته باشــید اگــر کلمــات کلیــدی بیــش از انــدازه در محتــوای یــک صفحــه 

بــه کار برونــد از طــرف موتورهــای جســتجو جریمــه خواهــد شــد!
تراکــم کلمــه کلیــدی همــان چیزیســت کــه قــرار اســت یــک محتــوا را ارزشــمند یــا 
جریمــه کنــد. بــه درصــد کلمــات کلیــدی موجــود در یــک صفحــه نســبت بــه همــه 
کلمــات متــن، چگالــی کلمــه کلیــدی مــی گوینــد. چگالــی یــا تراکــم کلمــه کلیــدی در 

تمــام متــن نبایــد بیــش از حــد مجــاز باشــد و نوشــته را مصنوعــی کنــد!
روزگاری کــه هنــوز الگوریتــم هــای بســیار دقیــق بــرای رتبــه بنــدی ســایت هــا وجــود 
نداشــت. افــرادی کــه بــه اهمیــت کلمــه کلیــدی پــی بــرده بودنــد. صفحــات ســایت 
ــه صفحــه نخســت  ــق خــود را ب ــن طری ــد و از ای ــی کردن ــدی م ــات کلی ــر از کلم را پ
نتایــج مــی رســاندند. بــدون اینکــه محتــوای ارزشــمندی داشــته باشــند. امــا حــاال 
اوضــاع تغییــر کــرده اســت. نــه دیگــر گــوگل همــان گــوگل قدیــم اســت و نــه کاربــران 
کاربرهــای ســابق، کــه نیــم ســاعتی را از ایــن صفحــه بــه آن صفحــه دنبــال محتــوای 

مــورد نظــر بگردنــد.
ــای  ــن موتوره ــوگل را در بی ــام گ ــر ن ــه اگ ــوم ک ــادآور ش ــه را ی ــک نکت ــت ی الزم اس
جســتجو مــی بریــم بــه خاطــر ایــن اســت کــه همــه بــا آن آشــنایی داریــم و تقریبــا 
بیشــتر جســتجوها را توســط ایــن غــول دنیــای فنــاوری انجــام مــی دهیــم. موتورهای 
ــه  ــه ب ــد ک ــود دارن ــم وج ــو و ... ه ــگ، یاه ــو بین ــری همچ ــزرگ دیگ ــتجوگر ب جس

ــم. ــام گــوگل را مــی بری نمایندگــی از همــه ن
ــم  ــدی صفحــات وب، تراک ــه بن ــه سیســتم رتب ــی ب ــی هــوش مصنوع ــس از راهیاب پ
ــد مــی  ــد کنی ــی تولی ــرار اســت متن ــر ق ــم شــده اســت. اگ ــدی بســیار مه ــه کلی کلم
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بایســت، درصــد کلمــات کلیــدی نســبت بــه ســایر کلمــات رعایــت شــود، از کلمــات 
ــه  ــا کلم ــات مت ــوان و توضیح ــود، در عن ــتفاده ش ــن اس ــا در مت ــم معن ــرادف و ه مت
مــورد نظــر اســتفاده شــود و بســیاری مســائل دیگــر کــه مربــوط بــه ســئوی تولیــد 

ــوا مــی شــوند. محت

مقاله مرتبط: چگونه برای رشد سئو، استراتژی بازاریابی محتوا بسازیم؟

 
فرمول تراکم کلمه کلیدی

بســیاری از متخصصــان ســئو معتقدنــد کــه میــزان تراکــم کلمــه کلیــدی در هــر متــن 
بایــد بیــن 1 تــا 3 درصــد کل متــن باشــد. یعنــی بــه ازای هــر صــد کلمــه یــک تــا ســه 
بــار! امــا بهتــر اســت میانگیــن را در نظــر گرفتــه و ریســک نکنیــد و همــان یــک و نیــم 
درصــد را مدنظــر قــرار دهیــد. بــرای مثــال در یــک متــن 1000 کلمــه ای 15 بــار کلمــه 

کلیــدی تکــرار شــود کافیســت.
ــق قواعــد و  ــز را طب ــرادی هســتید کــه دوســت داریــد همــه چی ــر از آن دســته اف اگ
دســتور خاصــی انجــام دهیــد بــرای چگالــی کلمــه کلیــدی هــم فرمولــی وجــود دارد 
ــه  ــد ب ــی توانی ــول م ــن فرم ــا اســتفاده از ای ــرد. ب ــم ک ــی خواهی ــه در اینجــا معرف ک

میــزان تراکــم کلمــه کلیــدی پــی ببریــد.

(Nkr / Tkn) × 100)

در ایــن فرمــول Nkr تعــداد دفعاتــی اســت کــه کلمــه کلیــدی در متــن تکــرار شــده 
اســت و Tkn تعــداد همــه کلماتــی اســت، کــه در متــن وجــود دارنــد. اگــر بخواهیــم 

ایــن فرمــول را بــه زبــان ســاده تــر بیــان کنیــم اینگونــه مــی شــود نوشــت؛
بــرای اینکــه بخواهیــم چگالــی کلمــه کلیــدی در یــک متــن را بــه دســت آوریــم. الزم 
اســت تعــداد دفعاتــی کــه کلمــه کلیــدی تکــرار شــده را بــر تعــداد کل کلمــات متــن 

تقســیم کنیــم و ســپس نتیجــه را در 100 ضــرب کنیــم.
همانطــور کــه اشــاره شــد اگــر تعــداد کلمــات کلیــدی موجــود در یــک صفحــه بیــش از 
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انــدازه مجــاز، باشــند آن صفحــه از طــرف موتــور جســتجو بــه عنــوان اســپم شــناخته 
مــی شــود و از نتایــج حــذف خواهــد شــد.

فرمول محاسبه تراکم عبارات کلیدی
در اینجــا بهتــر اســت ابتــدا در مــورد عبــارت کلیــدی توضیحــی مختصــر بدهیم ســپس 
بــه شــرح فرمــول بپردازیــم. عبــارات کلیــدی دقیقــا همــان کار کلمــات کلیــدی را انجــام 
مــی دهنــد بــا ایــن تفــاوت کــه کلمــه کلیــدی یــک کلمــه اســت. امــا عبــارات کلیــدی 
از چنــد کلمــه تشــکیل شــده اســت )منظــور همــان کلمــات کلیــدی چنــد ســیالبی کــه 

در باالتــر ذکــر شــد مــی باشــد(.
دلیــل اســتفاده از عبــارت کلیــدی توضیــح بهتــر محتــوای ســایت بــرای کاربران اســت. 
بــرای مثــال مــی تــوان در کمــک بــه کاربــری کــه دنبــال غــذای ســگ اســت، در کنــار 
ــن  ــا بهتری ــذای ارزان ســگ ی ــارت هــای »غــذای ســگ، غ ــدی ســگ از عب ــه کلی کلم

غــذای ســگ« اســتفاده کــرد.
فرمــول چگالــی عبــارت کلیــدی شــبیه بــه همــان فرمــول کلمــه کلیــدی اســت. امــا 
یــک بخــش اضافــه دارد کــه مربــوط بــه تعــداد کلمــه هــای عبــارت کلیــدی اســت.

(Nkr × Nwp/ Tkn ) × 100

مقادیــر دقیقــا مشــابه فرمــول قبلــی هســتند و Nwp تعــداد کلمــات موجــود در عبارت 
کلیــدی را مشــخص مــی کنــد. کــه بــرای عبــارت »غــذای ارزان ســگ« عــدد 3 اســت 

چــون از ســه بخــش تشــکیل شــده اســت.
در پایــان ایــن بخــش بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه الزم نیســت، بــرای هــر 
نوشــته نیــم ســاعتی را بــه محاســبه چگالــی کلمــات کلیــدی بپردازیــد. افزونــه هــای 
ــه   ــب افزون ــن مطل ــگارش ای ــان ن ــه در زم ــد ک ــود دارن ــن کار وج ــرای ای ــیاری ب بس
ــادگی و  ــه س ــن کار را ب ــرس ای ــوای وردپ ــت محت ــتم مدیری ــرای سیس Yoast seo ب
بــا دقــت زیــادی انجــام مــی دهــد. ایــن افزونــه بــه ســادگی نصــب و مدیریــت مــی 

شــود و  زبــان پارســی را هــم پشــتیبانی مــی کنــد.
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نحوه توزیع کلمات کلیدی
تراکــم کلمــه کلیــدی بســیار مهــم اســت، اینکــه چنــد بــار و در کــدام قســمت هــای 
متــن ذکــر شــود، نقشــی تعییــن کننــده در ســئو دارد. ســئوکاران مــی گوینــد محتــوا 
پادشــاه اســت! و کامــال هــم ایــن گفتــه درســت اســت. چــون آنچــه از نظــر گــوگل و 
کاربــران مهــم مــی باشــد، محتــوا اســت نــه چیــز دیگــری! بــا توزیــع متناســب کلمــه 
کلیــدی مــی توانیــد محتوایــی ارزشــمند خلــق کنیــد. در ادامــه خواهیــم گفــت کــه 

تراکــم کلمــه کلیــدی بایــد بــه چــه صــورت باشــد.
آنچــه کــه مهــم اســت بایــد محتــوای شــما طــوری نوشــته شــود کــه، بــرای کاربــران 
ــه مــی خواهــد از  ــن انســان اســت ک ــدن و جــذاب باشــد. در نهایــت ای ــل خوان قاب

شــما خریــد کنــد و بــا شــما در تعامــل باشــد نــه ربــات هــای جســتجوگر!
بــرای اینکــه بهتریــن نتیجــه را از یــک کلمــه کلیــدی بگیریــد بــا رعایــت تراکــم کلمــه 

کلیــدی، از آن در بخــش هــای زیــر اســتفاده کنیــد.
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URL سایت
معمــوال هــر ســایت بــرای کســب و کاری خــاص طراحــی مــی شــود. کــه بهتــر اســت 

بنــا بــه موضــوع اصلــی ســایت کلمــه کلیــدی در آدرس آن باشــد.

عنوان صفحه
ــرای نوشــته خــود انتخــاب مــی کنیــد.  همــان تــگ تایتــل یــا عنوانــی اســت کــه ب

ــد. ــب بیاوری ــوان مطال ــش اســت را در عن ــر دنبال ــه کارب آنچــه ک

H1 تگ
ــا  ــه ی ــت، کلم ــی بایس ــت م ــا اس ــگ ه ــن هدین ــگ بی ــن ت ــم تری ــه مه ــگ H1 ک  ت

ــد. ــته باش ــش داش ــدی را در ترکیب ــارت کلی عب

محتوای اصلی
 آنچــه کــه کاربــر بــرای خواندنــش بــه ســایت شــما آمــده متــن اصلــی اســت. در ایــن 
متــن الزم اســت کــه تراکــم کلمــه کلیــدی بــه درســتی رعایــت شــود و نــه زیــاد بــه 

کار رود و نــه بســیار کــم!

تگ Alt تصاویر
 تصاویــر موجــود در صفحــه مــی بایســت توســط تــگ Alt بــرای موتورهــای جســتجو 

توصیــف شــوند. بهتــر اســت در ایــن تــگ از کلمــه کلیــدی اســتفاده شــود.

لینک های داخلی سایت
 قــرار اســت توســط لینــک هــای داخلــی مطالــب تــان را بــه هــم مرتبــط کنیــد. ســعی 
کنیــد در عنــوان ایــن لینــک هــا از کلمــات کلیــدی صفحــه مقصد)کــه احتمــاال یکــی از 

کلمــات کلیــدی هــدف در تجــارت شــما اســت(، اســتفاده کنیــد.

توضیحات متا
ــوان  ــر عن ــه در زی ــتند ک ــری هس ــات مختص ــان توضیح  Meta Description هم
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صفحــات، در نتایــج جســتجو ظاهــر مــی شــوند. ایــن توضیحــات نبایــد بیــش از 160 
حــرف باشــند امــا بــا ایــن وجــود بهتریــن مــکان بــرای قانــع کــردن کاربــر جهــت ورود 

بــه ســایت مــی باشــد.

 

 

آموزش یافتن بهترین کلمه کلیدی
وب ســایت شــما بــرای هــر منظــوری کــه طراحــی شــده باشــد بی شــک چندیــن کلمه 
و عبــارت کلیــدی دارد، کــه الزم اســت بــرای هــر کــدام از آنهــا محتــوای ارزشــمندی در 
ســایت تــان داشــته باشــید. بــرای آنکــه بهتریــن کلمــه کلیــدی را بیابیــد الزم اســت 
تــا چشــم و گوشــتان را بــاز کنیــد و بــه همــه چیــز دقــت کنیــد. اگــر کســب و کارتــان 
محلــی و محــدود بــه منطقــه ای خــاص اســت. الزم نیســت بــا همــه دنیــا بــه رقابــت 

بپردازیــد و کافیســت بــا همــان رقبــای محلــی خودتــان دســت و پنجــه نــرم کنیــد.
بــا کمــک ابــزاری مثــل Google’s Keyword Planner یــا SEMrush مــی توانیــد 
بــه اطالعــات مهمــی مثــل میــزان جســتجوی کلمــات مــورد نظرتــان در منطقــه خاصی 
دســت یابیــد. ابــزار متعــددی بــرای ایــن کار وجــود دارنــد کــه بــه شــما اجــازه مــی 
دهنــد، تــا میــزان جســتجوی یــک کلمــه یــا عبــارت را در بــازه هــای زمانــی خــاص، 

مناطــق مختلــف و ... بــه دســت آوریــد.
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ــک موضــوع،  ــه ی ــط ب ــدی مرتب ــه کلی ــن کلم ــن راهکارهــای یافت یکــی از ســاده تری
پیشــنهاد هایــی اســت کــه گــوگل، زمــان ســرچ بــه شــما مــی دهــد! اگــر تــا بــه حــال 
ــی« را در کادر  ــارت »بازاریاب ــاال عب ــن ح ــد همی ــی کردی ــت نم ــوع دق ــن موض ــه ای ب
جســتجو بنویســید. بالفاصلــه گــوگل چندیــن موضــوع مرتبــط را بــه شــما پیشــنهاد 
مــی دهــد. در انتهــای صفحــه نتایــج نیــز، چندیــن پیشــنهاد بــرای شــما وجــود دارد 

کــه بــا کلیــک روی آنهــا مــی توانیــد بــه موضوعــات مرتبــط راهنمایــی شــوید.
شــاید بپرســید کــه گــوگل از کجــا ایــن پیشــنهادات را مــی آورد؟ پاســخ ســاده اســت، 
بــا آنالیــز جســتجوهای انجــام شــده توســط ســایر کاربــران. همیشــه بیشــترین عبارات 
مرتبــط بــا یــک موضــوع را کــه ســرچ شــده انــد را، پیشــنهاد مــی دهــد و در هــر بــازه 

زمانــی پیشــنهادات تغیــر مــی کنند.
ــز داده  ــزار آنالی ــد از اب ــد داری ــه قص ــاال ک ــان: ح ــب و کارت ــا کس ــط ب ــات مرتب -کلم
ــا ســایت و خدمــات تــان  اســتفاده کنیــد بهتــر اســت کلمــات کلیــدی کــه مرتبــط ب
اســت اســتفاده کنیــد. بایــد بدانیــد کــه کاربــران بــرای رســیدن بــه محصــوالت شــما 
ــر بگذاریــد و  ــان را جــای کارب ــد. خودت ــا عباراتــی را جســتجو مــی کنن چــه کلمــات ی
فکــر کنیــد کــه بــا چــه کلماتــی قــرار اســت بــه هــدف کــه همــان ســایت شماســت 

برســید؟
-کلمــات مکمــل و متــرادف بــا کلمــه کلیــدی: همــه کاربــران مثــل هــم فکــر نمــی کننــد 
و بــه جســتجو نمــی پردازنــد. عبــارت هایــی کــه مکمــل یــا متــرادف بــا کلمــه کلیــدی 

هســتند مــی تواننــد کاربــر را بــه ســایت شــما برســانند.
ــت  ــه دوس ــه هم ــور ک ــان ط ــی: هم ــتجوی محل ــرای جس ــدی ب ــات کلی ــن کلم -یافت
دارنــد تــا بــه نزدیکتریــن فروشــگاه برونــد و خریــد کننــد، در مــورد ســایت هــا نیــز 
ــدوات کشــاورزی  ــک کشــاورز در مشــهد بخواهــد ع ــر ی ــد. اگ ــل را دارن ــن تمای همی
بخــرد، اولیــن کاری کــه مــی کنــد جســتجوی محلــی اســت. بــرای اینــکار چیــزی مثــل 
ــن روی کلمــات  ــور در مشــهد«. بنابرای ــارت را مــی نویســد؛ »فروشــگاه تراکت ــن عب ای
کلیــدی محلــی حســاب کنیــد، چــون کشــاورز داســتان مــا از همــان فروشــگاهی کــه 
در مشــهد اســت خریــد مــی کنــد نــه آن فروشــنده ای کــه در توکیــوی ژاپــن اســت! 

پــس ســئوی محلــی را جــدی بگیریــد.
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ابزار رایگان آنالیز و یافتن کلمه کلیدی
دنیــای وب گســتردگی بســیاری دارد و ســئو روز بــه روز پیشــرفت کــرده تــا همــه چیــز 
را زیــر نظــر داشــته باشــد. ابزارهــای بســیاری بــرای آنالیــز داده در اختیــار وبمســترها 
هســتند. شــرکت هــای بزرگــی ایــن ابزارهــا را توســعه داده انــد، کــه مــی تــوان در این 
میــان بــه گــوگل اشــاره کــرد. در ادامــه چنــد ابــزار رایــگان امــا قدرتمنــد را بــه شــما 
معرفــی مــی کنیــم کــه توســط هــر کــدام از آنهــا مــی توانیــد، بــه نتایــج ارزشــمندی 

برســید. از ایــن ابزارهــا مــی شــود بــرای یافتــن کلمــات کلیــدی بهــره بــرد.
Google Trends ــ

Keyword Shitter ــ
AdWord & SEO Keyword Permutation Generator ــ

Answer the Public ــ
Google Correlate ــ

Keywords Everywhere ــ
Wordtracker Scout ــ

Google Search Console ــ

بیشــتر بدانیــد: بازاریابــی محتــوا چیســت؛ راهنمــای کامــل اســتفاده از آن در 
ها ر کســب وکا

سخن پایانی
ــد  ــی کنن ــتجو م ــران جس ــه کارب ــدی ک ــات کلی ــاس کلم ــر اس ــتجو ب ــای جس موتوره
ســعی دارنــد تــا دقیــق تریــن نتایــج را بــه نمایــش بگذارنــد. ایــن نتایــج بــر اســاس 
ارزشــمند بــودن محتــوا طبقــه بنــدی مــی شــوند. کــه مــواردی مثــل؛ خوانایــی، کپــی 
ــل  ــدی دخی ــه بن ــن طبق ــر در ای ــار دیگ ــا معی ــدی و صده ــه کلی ــم کلم ــودن، تراک نب
ــات  ــری کلم ــه کار گی ــد ب ــده شــدن، نیازمن ــر دی ــرای بهت هســتند. کســب و کارهــا ب
کلیــدی مخصــوص بــه خــود هســتند. کــه مــی شــود آنهــا را توســط ابزارهــای خاصــی 

کــه در ایــن مقالــه، بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــد، مشــخص کــرد.
ــه روش هــای  ــر اســاس همیــن کلمــات کلیــدی keyword شــکل گرفتــه و ب ســئو ب
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مختلــف ســعی دارد تــا محتــوای وبســایت هــا را بــه آنچــه کــه کاربــران جســتجو مــی 
کننــد نزدیکتــر کنــد. از آنجایــی کــه الگوریتــم هــای رتبــه بنــدی دائما بــه ســود کاربران 
در حــال تغییرنــد، مــی بایســت در جهــت تولیــد محتــوای کاربــر پســند تــالش کــرد.
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