


افزونه یواست سئو چیست و چگونه با آن کار کنیم؟

www.modireweb.com

افزونــه یوآســت قدرتمندتریــن ابــزار بــرای بهینــه ســازی ســایت هــای وردپــرس بــرای 

موتورهــای جســتجوگر اســت. در ایــن مقالــه قــرار اســت بــا ایــن افزونــه پرکاربــرد و محبــوب 

آشــنا شــوید و چگونگــی کار بــا آن را یــاد بگیریــد؛ پــس اگــر فکــر مــی کنیــد نیــازی بــه بهبــود 

ســایت خــود داریــد، بــا مــا همــراه شــوید.

ــه  ــای ســئو، افزون ــه ه ــن افزون ــردی تری ــن و کارب ــن و محبوبتری ــی شــک یکــی از بهتری ب

یواســت ســئو )Yoast SEO( اســت. افزونــه یوآســت قدرتمندتریــن ابــزار بــرای بهینــه 

ــادی  ــرای موتورهــای جســتجوگر اســت. ســایت هــای زی ــرس ب ســازی ســایت هــای وردپ

توانســته انــد توســط یواســت، ســئو و البتــه خوانایــی وبســایت خــود را بهبــود دهنــد و 

رتبــه خوبــی را در گــولگ بدســت آورنــد. در ادامــه متــن قــرار اســت بــا ایــن افزونــه پرکاربــرد 

ــد  ــر مــی کنی ــر فک ــس اگ ــد؛ پ ــاد بگیری ــا آن را ی ــوب آشــنا شــوید و چگونگــی کار ب و محب

نیــازی بــه بهبــود ســایت خــود داریــد، بــا مــا همــراه شــوید.

 

 

1



افزونه یواست سئو چیست و چگونه با آن کار کنیم؟

www.modireweb.com

افزونه یوآست سئو  )Yoast SEO( چیست؟

ــا در  ــد ت ــی کن ــک م ــما کم ــایت ش ــه س ــه ب ــت ک ــرس اس ــه وردپ ــک افزون Yoast SEO ی

موتورهــای جســتجوگر ماننــد گــولگ عملکــرد بهتــری داشــته باشــد. همچنیــن ابزارهایــی 

را در اختیــار شــما قــرار مــی دهــد تــا محتــوای خــود را بــه باالتریــن اســتانداردهای ســئو و 

خوانایــی کلــی برســانید. در ایــن متــن، توضیــح خواهیــم داد کــه چگونــه ایــن افزونــه بــه 

شــما کمــک مــی کنــد تــا بهتریــن و قویتریــن وب ســایت را از لحــاظ ســئو بســازید!

افزونــه یواســت ســئو Yoast SEO ابزارهــا و ویژگــی هــای زیــادی را بــرای تقویــت ســئوی 

ســایت در اختیــار شــما قــرار مــی دهــد. برخــی از ایــن ویژگــی هــا بــر ســئوی لک ســایت تأثیر 

مــی گــذارد. ویژگــی هــای دیگــری هــم هســتند کــه بــه شــما کمــک مــی کننــد تــا پســت هــا و 

صفحــات جداگانــه را بــرای موتورهــای جســتجو بهینــه کنیــد. Yoast در دو نســخه رایــگان 

ــه ابزارهــای ضــروری  ــه هم ــًا ب ــه تقریب ــوان گفــت ک ــی ت ــوم در دســترس اســت. م و پرمی

SEO در افزونــه رایــگان Yoast SEO دسترســی داریــد. امــا اگــر واقعــًا می خواهیــد ســئوی 

ســایت خــود را تقویــت کنیــد، نســخه Yoast SEO Premium را تهیــه کنیــد کــه واقعــا 

ویژگی هــای ســئو شــگفت انگیزتری را در اختیــار شــما قــرار مــی دهــد.

ســئو بــرای پســت هــا و صفحــات شــما! اگــر بخواهیــد پســت هــا و صفحــات در نتایــج 

جســتجو ظاهــر شــوند، بایــد آنهــا را بهینــه کنیــد! بنابرایــن، وقتــی از وردپــرس بــرای ایجــاد 

و یــا ویرایــش پســت ها اســتفاده می کنیــد، حجــم زیــادی از ابزارهــای Yoast SEO را در 

اختیــار داریــد کــه بــه شــما در تهیــه و بهینه ســازی محتــوای عالــی کمــک می کننــد. ابزارهــا 
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و نــکات موجــود در افزونــه Yoast SEO بــر محتــوای بــا کیفیــت بــرای موتورهــای جســتجو 

و کاربــران تاکیــد دارد. تمامــی ایــن ابزارهــا بــه ارتقــای رتبــه بنــدی ســایت کمــک مــی کننــد، 

چــه بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم.

 

 

نصب افزونه یواست سئو

همانطــور کــه گفتیــم، افزونــه یواســت ســئو در دو نســخه رایــگان و پرمیــوم در دســترس 

اســت. اگــر تــازه کار هســتید نســخه رایــگان بســیار مناســب اســت و مــی توانیــد ســئوی 

ســایت را بــا اســتفاده از آن بهینــه کنیــد. بــرای نصــب افزونــه Yoast SEO الزم اســت وارد 

ســایت وردپــرس شــوید و بــه قســمت پیشــخوان بخــش افزونــه هــا برویــد و در قســمت 

افــزودن بــه مخــزن وردپــرس، Yoast SEO را ســرچ کنیــد. پــس از آن کــه افزونــه را پیــدا 
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ــه ســادگی  ــا ایــن کار ب ــم« کلیــک کنیــد. ب ــون نصــب مــی کن ــه »هــم اکن ــد، روی گزین کردی

افزونــه یواســت ســئو نصــب مــی شــود. پــس از نصــب، منــوی جدیــدی بــه قســمت منوهــا 

بــه نــام ســئو اضافــه مــی شــود. بــا کلیــک بــر روی ایــن منــو مــی توانیــد وارد پیشــخوان 

Yoast SEO شــوید. برخــی از گزینــه هــای منــو مخفــی شــده انــد؛ بــا توجــه بــه نیــاز خــود 

مــی توانیــد گزینــه هــا را فعــال کنیــد.

 

مزایای استفاده از افزونه یواست

نصــب و راه انــدازی افزونــه یواســت قابلیــت هــا و امکانــات خوبــی را بــرای شــما فراهــم 

مــی کنــد. ایــن امکانــات و ویژگــی هــا بــی شــک کار تولیــد محتــوا و ســئوی ســایت را بــرای 

شــما بســیار ســاده تــر مــی کننــد. از مهمتریــن و بهتریــن مزایــای یواســت مــی تــوان بــه 

قابلیــت پشــتیبانی از زبــان فارســی اشــاره کــرد. افزونــه یواســت کاربــری بســیار ســاده ای 

دارد. کار بــا آن بســیار ســاده اســت و حتــی افــراد تــازه کار هــم مــی تواننــد بــا آن کار کننــد. 

وجــود تیــم پشــتیبانی قــوی، از دیگــر خوبــی هــای افزونــه یواســت اســت. ایــن تیــم بــه 
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شــما در تمامــی مراحــل کمــک خواهنــد کــرد. وجــود راهنمــا نیــز مــی توانــد بســیار بــه شــما 

کمــک کنــد تــا بهتــر و ســریعتر کار کنیــد. 

ــل  ــل کام ــه و تحلی ــه تجزی ــوان ب ــی ت ــه یواســت م ــن بخــش افزون ــن و بهتری از مهمتری

نوشــته هــای ســایت از لحــاظ ســئو اشــاره کــرد. ایــن افزونــه از آخریــن الگوریتــم هــای گولگ 

بــرای ســئو مطالــب اســتفاده مــی کنــد. در ادامــه بیشــتر بــا نــوع تجزیــه و تحلیــل یواســت 

آشــنا خواهیــد شــد. بررســی میــزان خوانایــی نوشــته ها از دیگــر خوبــی هــای افزونــه 

یواســت اســت. از خوبــی هــای اســتفاده از یواســت ایــن اســت کــه شــما را بــا نحــوه ســئو 

ــا تمامــی  ــا ایــن افزونــه باعــث مــی شــود ب مطالــب بــه خوبــی آشــنا خواهــد کــرد.  کار ب

مراحــل ســئو مطالــب آشــنا شــوید.
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ویژگی های افزونه سئو وردپرس

افزونــه یواســت ویژگــی هــای زیــادی دارد کــه هــر کــدام از آنهــا مــی توانــد بــرای شــما مفیــد 

باشــند. از ویژگــی هــای ایــن افزونــه وردپــرس میتــوان بــه توضیحــات متــا بــرای هــر پســت 

و امــکان اســتفاده از یــک یــا چنــد کلمــه ی کلیــدی، امــکان صــدور کلمــات کلیــدی متمرکــز 

بــه صــورت جداگانــه و همچنیــن بررســی تعــداد تکــرار کلمــات کلیــدی در متــن و عنــوان 

ــذار هســتند.  ــب بســیار مهــم و تاثیرگ ــرای ســئو مطال ــن ویژگــی هــا ب ــرد. ای هــا اشــاره ک

پیشــنهاد لینــک هــای داخلــی، مدیریــت لینــک هــای داخلــی و خارجــی، نمایــش محتــوای 

تنهــا )یتیــم( و مدیریــت ریدایرکــت هــا از ویژگــی هــای خــوب مربــوط بــه قســمت لینــک 

ــتجوی Google و  ــه جس ــش  نتیج ــش نمای ــگر htaccess. و txt، پی ــت. ویرایش ــا اس ه

بهبــود RSS از دیگــر خوبــی هــای ایــن افزونــه وردپــرس اســت. البتــه بایــد توجــه داشــته 

باشــیم کــه برخــی از ایــن ویژگــی هــا تنهــا در نســخه پرمیــوم در دســترس اســت.

ــتن در  ــتراک گذاش ــه اش ــت ب ــروری، قابلی ــر ض ــوارد غی ــذف م ــپ و ح ــایت م ــاخت س س

شــبکه های اجتماعــی، ســئوی تخصصــی محصــوالت فروشــگاه، امــکان ایجــاد مســیرهای 

راهنمــا، مدیریــت لینــک هــای یکتــا و بهینه ســازی و مدیریــت Feed وردپــرس از ویژگــی 

هــای افزونــه  Yoast Woocommerce Seo اســت. ایــن افزونــه از جملــه زیــر مجموعــه 

هــای Yoast اســت کــه بــه شــما در بهینــه ســازی محصــوالت فروشــگاه بســیار کمــک مــی 

کنــد.
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تنظیمات اولیه افزونه یواست سئو

پــس از نصــب افزونــه یواســت ســئو، اگــر بــرای بــار اول اســت کــه وارد ایــن افزونــه مــی 

ــر روی  ــر ب ــد. اگ ــه را مشــاهده کنی ــن افزون ــدی ای ــه پیکربن ــه مرحل ــه ب ــد مرحل شــوید، بای

گزینــه configuration wizard کلیــک کنیــد، مــی توانیــد تنظیمــات اولیــه را انجــام دهید. 

اولیــن قســمت تنظیمــات اولیــه مربــوط بــه Environment )محیــط( اســت. در ایــن 

مرحلــه الزم اســت کــه Option A را انتخــاب کنیــد؛ تنهــا زمانــی کــه مــی خواهیــد بــر روی 

ســایت آفالیــن کار کنیــد، گزینــه دوم را انتخــاب کنیــد. 

بخــش بعــدی یعنــی Site type مربــوط بــه نــوع ســایت شماســت؛ نــوع ســایت خــود را 

 Organization کلیــک کنیــد. بخــش ســوم کــه Next مــی توانیــد انتخــاب کنیــد و بــر روی
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or person اســت اطالعاتــی را در مــورد اینکــه وبســایت شــخصی اســت یــا متعلــق 

ــام شــخص را  ــد. اگــر شــخصی را انتخــاب کنیــد ن ــه شــرکت اســت، درخواســت مــی کن ب

بایســتی پــر کنیــد و اگــر شــرکت را انتخــاب کنیــد بایــد نــام و لوگــوی شــرکت خــود را وارد 

کنیــد. در ایــن قســمت همچنیــن مــی توانیــد اطالعاتــی مربــوط بــه شــبکه هــای اجتماعــی 

خــود را وارد کنیــد. 

ــه  ــوط ب ــه Search engine visibility اســت. ایــن قســمت مرب ــوط ب بخــش چهــارم مرب

قابلیــت مشــاهده توســط موتورهــای جســتجو ماننــد گــولگ اســت. بهتــر اســت تنظیمــات 

ایــن مرحلــه را تغییــر ندهیــد؛ مگــر اینکــه اطالعاتــی دقیقــی در مــورد آنهــا داریــد. بخــش 

پنجــم یعنــی Multiple authors مربــوط بــه تنظیمــات نویســندگان متعــدد اســت. بخش 

ششــم مربــوط بــه Google Search Console اســت. ایــن بخــش مربــوط بــه اطالعاتی در 

مــورد نحــوه نمایــش ســایت در گــولگ اســت. اگــر از کاربــران ســرچ کنســول گــولگ هســتید، 

مــی توانیــد بــه یواســت اجــازه دهیــد تــا اطالعــات ایــن ابــزار را بــا تایــپ کــردن یــک کــد 

وارد ســایت کنــد. امــا اگــر بــا ایــن ابــزار آشــنایی نداریــد، روی گزینــه Next کلیــک کنیــد. 
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سایر تنظیمات افزونه یواست سئو

بخــش هفتــم مربــوط بــه تنظیمــات عنــوان )Title settings( اســت. افزونــه یواســت ســئو 

بــه صــورت پیــش فــرض عنــوان را بــه صــورت نــام نوشــته + جداکننــده + نــام وبســایت 

قــرار مــی دهــد. در ایــن قســمت مــی توانیــد نــام وب ســایت و جداکننــده را انتخــاب کنید. 

ــوم  ــد نســخه پرمی ــه و خری ــه اشــتراک در خبرنام ــوط ب ــم مرب ــای هشــتم و نه بخــش ه

ــر  ــد در ایــن دو قســمت تنهــا ب ــد مــی توانی ــد نداری ــه خری ــل ب ــر تمای یواســت اســت. اگ

ــه آخــر مــی رســید.  ــه مرحل ــر روی Next ب ــار کلیــک ب ــد ب ــا چن ــد. ب روی Next کلیــک کنی

و در نهایــت پیغامــی بــا عنــوان اینکــه شــما موفــق شــدید، را بــر روی صفحــه مشــاهده 

ــن اســت کــه شــما  ــده ای ــر خوشــحال کنن ــن پنجــره خب ــرد. پــس از بســتن ای ــد ک خواهی

تمامــی مراحــل تنظیمــات اولیــه یواســت ســئو را انجــام داده ایــد.
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متا باکس یواست سئو

قســمت متاباکــس افزونــه شــامل تمامــی تجزیــه و تحلیــل هــا در مــورد خوانایــی و 

ســئوی مطالــب ســایت اســت. در ایــن قســمت بــا اســتفاده از دایــره هــای رنگــی، میــزان 

خوانایــی و ســئو نمایــش داده مــی شــود. بــا کلیــک بــر روی هــر قســمت مــی توایــد میــزان 

درســت و یــا اشــتباه بــودن آن را ببینیــد. شــما مــی توانیــد بــا راهنمایــی هایــی کــه بــا زبــان 
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فارســی نوشــته شــده، مطالــب خــود را از نظــر خوانایــی و ســئو بهبــود ببخشــید. بــا ادامــه 

متــن همــراه شــوید تــا بیشــتر بــا متاباکــس یواســت آشــنا شــوید. 

 

 

محتوای خود را مدیریت کنید!

اگــر صفحــات مشــابه زیــادی ایجــاد کنیــد، ممکــن اســت مشــل ســاز باشــد، زیــرا گــولگ 

 Yoast نمــی دانــد کــه بایــد کاربــران را بــه کــدام یــک هدایــت کنــد. بــرای کمــک بــه شــما

SEO از ابــزار تــگ هــای URL اســتفاده کــرده اســت. اگــر محتــوای مشــابه زیــادی داریــد، 

ماننــد یــک فروشــگاه اینترنتــی بــا چندیــن گونــه از یــک محصــول، کــه هــر کــدام صفحــه 

خــاص خــود را دارنــد، URL هــای Canonical واقعــا مفیــد هســتند. بــرای اینکــه کار بــرای 

شــما ســاده تــر باشــد، Yoast SEO بــه طــور خــودکار برچســب هــا را بــه تمــام محتــوای 

عالمــت گــذاری شــده بــرای نمایــه ســازی اضافــه مــی کنــد. 
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از دیگــر ویژگــی هــای خــوب Yoast SEO بــرای مدیریــت محتــوا مــی تــوان بــه مدیریــت 

ــذف آن  ــیر و ح ــر مس ــرد. تغیی ــاره ک ــا اش ــردن آنه ــت ک ــا و ریدایرک ــر URL ه ــان تغیی آس

نــه تنهــا بــرای کاربــران ناخوشــایند اســت، بــر روی رتبــه بنــدی گــولگ نیــز مــی تــوان تاثیــر 

مخــرب داشــته باشــد. اگــر مــی خواهیــد محتوایــی را حــذف کنیــد و یــا آن را تغییــر دهیــد، 

اعالنــی را دریافــت خواهیــد کــرد کــه از شــما مــی خواهــد تغییــر مســیر را تنظیــم کنیــد. 

تنهــا بــا چنــد کلیــک مــی توانیــد تــا مطمئــن شــوید هــر بازدیدکننــده ای کــه URL قدیمــی 

را بــاز مــی کنــد، بــه مــکان مناســب هدایــت مــی شــود.

از دیگــر ویژگــی هــای خــوب Yoast SEO مــی تــوان بــه مدیریــت آســان لینک ســازی اشــاره 

کــرد. افزونــه Yoast SEO دارای چنــد ابــزار بــرای کمــک بــه مدیریــت نحــوه لینــک گــذاری 

محتــوا اســت. شــمارنده لینــک بــه شــما مــی گویــد کــه چــه تعــداد لینــک داخلــی ورودی و 

خروجــی در یــک صفحــه وجــود دارد. همچنیــن یــک ابــزار بــرای پیشــنهادات لینــک هــای 

داخلــی وجــود دارد کــه مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا در صــورت لــزوم مــوارد بیشــتری 

را اضافــه کنیــد.

بیشتر بدانید: سه نکته مهم در تنظیم یواست سئو چیست؟

Yoast SEO بهینه سازی در

ــرای  ــم راش )Semrush( ب ــد از س ــی توانی ــدی )م ــات کلی ــورد کلم ــق در م ــد از تحقی بع

ــه  ــی ک ــدی و عبارات ــرای کلمــات کلی ــد ب ــد(، بای ــدی اســتفاده کنی ــردن کلمــات کلی ــدا ک پی
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مــی خواهیــم بــرای آنهــا رتبــه بنــدی کنیــد، شــروع بــه بهینــه ســازی صفحــات و پســت 

هــای ســایت کنیــد. بــرای انجــام ایــن کار مــی توانیــد یــک عبــارت کلیــدی بــرای یــک مقالــه 

در Yoast SEO تنظیــم کنیــد. ســپس، ایــن افزونــه بــا تجزیــه و تحلیــل ســئوی محتــوا، 

ــه امتیــاز  مشــخص مــی کنــد محتــوای شــما در فاکتورهــای مختلــف رتبــه بنــدی، چگون

مــی گیــرد. 

ــا از لینــک هــای  ــا اینکــه آی ــه تعــداد اســتفاده از کلمــه کلیــدی، طــول متــن ی ایــن افزون

ــه را بررســی مــی کنــد. نتایــج ایــن تجزیــه  ــا ن داخلــی و خارجــی اســتفاده شــده اســت ی

و تحلیــل شــما را راهنمایــی مــی کنــد تــا پســت یــا صفحــه خــود را بــرای رتبــه بنــدی بــا 

عبــارت کلیــدی انتخابــی خــود بهینــه کنیــد. دایــره هــای قرمــز، نارنجــی و ســبز نشــان مــی 

دهنــد کــه هــر عامــل چگونــه امتیــاز مــی گیــرد. از خوبــی هــای دیگــر افزونــه یواســت مــی 

تــوان بــه تحلیــل متــا توضیحــات اشــاره کــرد. اگــر متــا بیشــتر از حــد معمــول باشــد و یــا 

اینکــه شــامل کلمــه کلیــدی نباشــد بــه شــما اطــالع مــی دهــد. 

 

13



افزونه یواست سئو چیست و چگونه با آن کار کنیم؟

www.modireweb.com

 

بررسی خوانایی در یواست

بهینــه ســازی محتــوا بــرای رتبــه بنــدی بــا عبــارت کلیــدی مناســب مهم اســت، امــا خواننده 

خــود را فرامــوش نکنیــد! حتــی اگــر محتــوای شــگفت انگیــزی بــرای موتورهــای جســتجو 

بنویســید، اگــر مخاطبــان آن را درک نکننــد، از آن ســودی نخواهیــد بــرد. وقتــی شــخصی 

محتــوای شــما را نمــی فهمــد، احتمــال خریــد و یــا اشــتراک گــذاری و ... نزدیــک بــه صفــر 

اســت. بنابرایــن، بایــد مطمئــن شــوید کــه محتــوای شــما نیــز روان و قابــل درک اســت. 

ــا  ــی ب ــل خوانای ــه و تحلی ــوند. تجزی ــی ش ــی وارد م ــای خوانای ــی ه ــه ویژگ ــت ک اینجاس
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اســتفاده از دایــره هــای رنگــی بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا بتوانیــد بــه خوبــی متــن خــود 

را بهینــه کنیــد. تجزیــه و تحلیــل خوانایــی بیشــتر از فاکتورهایــی ماننــد صــدای غیرفعــال، 

طــول جملــه و پاراگــراف هــا، توزیــع مناســب زیــر عنــوان هــا و ... بــرای بهبــود خوانایــی 

اســتفاده مــی کنــد.

 

جمع بندی

ــرای ســایت شــما انجــام  ــد ب ــه، گفتیــم کــه Yoast SEO چــه کاری مــی توان در ایــن مقال

دهــد. ایــن افزونــه بــه شــما در تنظیــم یــک عبــارت کلیــدی و بیــان اینکــه دقیقــا چگونــه 

مــی توانیــد محتــوای خــود را بــرای رتبــه بنــدی بــا ایــن عبــارت کلیــدی بهینــه کنیــد، کمــک 

مــی کنــد. پــس مــی توانیــد بــا ایــن ابــزار ســئو، محتــوای ســایت خــود را از لحــاظ ســئو 
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بــرای موتورهــای جســتجو ماننــد گــولگ بهبــود ببخشــید. ایــن افزونــه همچنیــن بــه شــما 

ــه  ــد ب ــه مــی توانی ــه بازخــوردی ک ــا ارائ ــوای خــود را ب ــی محت ــا خوانای ــد ت کمــک مــی کن

راحتــی در ســبک نوشــتاری خــود وارد کنیــد، بهبــود بخشــید. در لک مــی تــوان گفــت بــه 

کمــک ایــن افزونــه بــه ســادگی مــی توانیــد ســایت خــود را در نتایــج اولیــه جســتجو در 

موتورهــای جســتجوگر مشــاهده کنیــد.
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