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بــرای اینکــه بتوانیــد در بیزینــس آنالیــن خــود موفــق عمــل کنیــد، بایــد راه ارتبــاط 
ــال چیســت را بدانیــد، ایــن راه ارتباطــی  ــه دنب ــر و اینکــه دقیقــا در گــوگل ب ــا کارب ب
دانســتن کلمــات کلیــدی متناســب بــا کســب و کار شماســت. در ایــن نوشــته شــما را 

ــم. ــا بهتریــن ابزارهــای انتخــاب کلمــات کلیــدی آشــنا می کنی ب
ــول و  ــر تح ــال های اخی ــدی در س ــات کلی ــق کلم ــا تحقی Keyword Research ی
ــات  ــن کلم ــردن بهتری ــدا ک ــه پی ــاز ب ــا نی ــرده، ام ــدا ک ــه ای پی ــرفت قابل مالحظ پیش
کلیــدی و همچنیــن درک نیــت و هــدف کاربــر از اســتفاده از کلمــه کلیــدی مــورد نظــر 

ــازع اســت.  ــان یــک اولویــت بالمن ــدی مشــابه همچن ــر کلمــات کلی ــه ب و تکی
ــه  ــرد ک ــه می گی ــا ریش ــدی از آنج ــات کلی ــاره کلم ــق درب ــه تحقی ــاز ب ــع، نی در واق
ــا آن هــا  ــان ب ــر آن دســته از کلمــات کلیــدی کــه خودت ــه ب ــا تکی نمی توانیــد فقــط ب
ــی را شــاهد باشــید؛  ــد و نتیجــه خوب ــوا بزنی ــد محت ــه تولی ــد دســت ب آشــنایی داری
بلکــه بایــد بــا گســترش بینــش و آگاهــی خــود نســبت بــه کلمــات و عبــارات پرکاربــرد 
و رونــد و نحــوه جســتجوهای مــردم در حــوزه فعالیتتــان از قبــل برنامه ریــزی کنیــد. 
اینجاســت کــه ابزارهایــی موســوم بــه »ابزارهــای انتخــاب کلمــات کلیــدی« بــه چــراغ 
راهنمــای راهتــان تبدیــل می شــوند و بــه کمــک آن هــا می توانیــد عملکــرد بهتــری را 

در ایــن زمینــه تجربــه کنیــد.
مــا در ایــن مطلــب بــه ســراغ پرکاربردتریــن و ســودمندترین ابزارهــای رایــگان تحقیــق 
ــرای هــر یــک، شــما را  ــا ذکــر توضیحاتــی ب و انتخــاب کلمــات کلیــدی می رویــم و ب

ــم. ــا آن هــا آشــنا می کنی ب

مقاله مرتبط:  انتخاب کلمه کلیدی و 10 نکته ای که در این زمینه باید بدانید
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Keyword Planner .1
ــاب موتورهــای  ــه نوعــی ارب ــر در سراســر جهــان ب ــا داشــتن میلیاردهــا کارب گــوگل ب
جســتجو محســوب می شــود؛ بنابرایــن چــه ابــزاری بهتــر از ابــزاری کــه خــود گــوگل 
بــرای تحقیــق و انتخــاب کلمــات کلیــدی در اختیــار مــا قــرار داده اســت؟ ابــزار رایــگان 
تحقیــق کلمــات کلیــدی گــوگل بــا نــام Keyword Planner بــا اطالعــات ارزشــمندی 
کــه ارائــه می دهــد می توانــد بــه شــما در برداشــتن اولیــن گام هــا در مســیر تحقیــق 

و آنالیــز کمــک کنــد.
ایــن ابــزار کاربــردی، اساســًا بــرای ارائــه پیشــنهاد کلمــات کلیــدی مناســب بــه کاربــران 
ــرای  ــد از آن ب ــا می توانی ــده، ام ــی ش ــرم AdWords طراح ــی پلتف ــای پول کمپین ه
پیــدا کــردن کلمــات کلیــدی ارگانیــک هــم اســتفاده کنیــد. Keyword Planner حجم 
جســتجوی ماهانــه محلــی و جهانــی کلمــات کلیــدی و میــزان رقابــت بــر ســر آن هــا را 
نشــان می دهــد. عــالوه بــر ایــن، بــرای شناســایی ترندهــا یــا روندهــای محبــوب و 
ایــده گرفتــن بــرای کلمــات کلیــدی جدیــد نیــز می توانیــد از ایــن ابــزار کمــک بگیریــد. 
بــا توجــه بــه میــزان رقابــت و حجــم جســتجو می توانیــد کلمــات کلیــدی کــه رقابــت 
متوســط )Medium( یــا کــم )Low( دارنــد و میــزان جســتجوی ماهانــه جهانــی یــا 
محلــی آن هــا )بســته بــه مخاطبــان هدفتــان( بیشــتر اســت را انتخــاب کنیــد و بــه 

ــری را بچینیــد. عبارتــی، میوه هــای دم دســت ت
توجــه داشــته باشــید کــه آمــار و ارقامــی کــه در اینجــا مشــاهده می کنیــد 100 درصــد 
ــاب  ــت انتخ ــری در جه ــرای تصمیم گی ــه ب ــود ک ــه می ش ــذا توصی ــت؛ ل ــق نیس دقی
بهتریــن کلمــات کلیــدی بــرای محتــوای وب ســایتتان عــالوه بــر ایــن ابــزار، از ابزارهای 

دیگــری هــم کمــک بگیریــد.
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Bing Webmaster Tools .2
موتــور جســتجوی بینــگ کــه یکــی از ســرمایه های شــرکت مایکروســافت محســوب 
ــک  ــما کم ــه ش ــب ب ــدی مناس ــات کلی ــردن کلم ــدا ک ــد در پی ــز می توان ــود نی می ش
 Keyword Research ــمت ــود در قس ــر خ ــورد نظ ــدی م ــه کلی ــا درج کلم ــد. ب کن
ــا آن را  ــز موتــور جســتجوی بینــگ می توانیــد کلمــات کلیــدی مشــابه ب وبمســتر تول
بــه همــراه تعــداد و رونــد جســتجو مشــاهده کنیــد. به عــالوه، امــکان تنظیــم کشــور، 
زبــان و بــازه زمانــی نیــز وجــود دارد؛ البتــه بــا وجــود اینکــه کشــور ایــران در فهرســت 
ــا  ــش زبان ه ــی در بخ ــان فارس ــای زب ــا ج ــرار دارد، ام ــاب ق ــل انتخ ــورهای قاب کش
خالــی اســت. بــا ایــن وجــود، کلمــات کلیــدی کــه نمایــش داده می شــود متناســب 
ــن  ــذا از ای ــد و ل ــاال وارد کرده ای ــه در کادر ب ــت ک ــدی اس ــه کلی ــان کلم ــان هم ــا زب ب

بابــت مشــکل خاصــی وجــود نخواهــد داشــت.
در بخــش Search Keywords وبمســتر تولــز بینــگ نیــز می توانیــد تعــداد دفعاتــی 
ــرای کلمــات کلیــدی مختلــف در نتایــج جســتجو ظاهــر شــده و  کــه ســایت شــما ب
ــش داده شــده را  ــج نمای ــگاه ســایت در نتای ــک خــوری و جای ــن درصــد کلی همچنی
ــا توجــه بــه ایــن بخــش می توانیــد کلمــات کلیــدی مناســب تری  مشــاهده کنیــد. ب

ــد. را انتخــاب و در بخــش Keyword Research درج کنی
 

 

3

https://modireweb.com


ابزارهای انتخاب کلمات کلیدی؛ معرفی 11 ابزار رایگان و کاربردی

www.modireweb.com

Google Search Console .3
کنســول جســتجوی گــوگل یــک ابــزار مشــابه بــا قســمت Search Keywords بینگ، 
ــرار  ــار شــما ق ــدی در اختی ــات کلی ــق و انتخــاب کلم ــرای تحقی ــر از آن را ب ــا قوی ت ام

می دهــد. 
ــار  ــل آم ــه و تحلی ــمت تجزی ــدی، قس ــات کلی ــق کلم ــرای تحقی ــب ب ــش مناس بخ
ــوگل  ــد گ ــه در قســمت Performance کنســول جســتجوی جدی جســتجو اســت ک
قــرار دارد و جزئیــات کاملــی از کلمــات کلیــدی کــه در 90 روز گذشــته کلیــک خورده انــد 
ــد  ــه می توانی ــت ک ــن اس ــگ ای ــه بین ــبت ب ــوگل نس ــت گ ــد. مزی ــان می ده را نش
ــد  ــال کنی ــود اعم ــش داده می ش ــه نمای ــی ک ــر روی اطالعات ــی را ب ــای مختلف فیلتره
تــا نتایــج معنادارتــری در اختیــار داشــته باشــید. بــه عنــوان مثــال، برخــالف بینــگ در 
اینجــا می توانیــد کلمــات کلیــدی را بــر اســاس کشــور فیلتــر کنیــد کــه ایــن قابلیــت 
به خصــوص بــرای وب ســایت هایی کــه کشــورهای مختلفــی را هــدف قــرار می دهنــد 

بســیار کاربــردی و ســودمند خواهــد بــود.
به عــالوه، امــکان فیلتــر کــردن نتایــج بــر اســاس کوئــری یــا عبــارت جســتجو شــده 
نیــز وجــود دارد. بــه عنــوان مثــال، بــا اســتفاده از دکمــه New در قســمت فیلترهــا، 
 SEO فقــط کلمــات کلیــدی حــاوی کلمــه ،SEO و ســپس درج کلمــه Query انتخــاب
نمایــش داده خواهنــد شــد. نمــوداری کــه در بــاالی جــدول کلمــات کلیــدی قــرار دارد 
ــه  ــدی ب ــات کلی ــر کلم ــه دقیق ت ــتجوها و مقایس ــد جس ــد در درک رون ــز می توان نی
شــما کمــک کنــد. بــه ایــن منظــور کافــی اســت کــه بــر روی کلمــه کلیــدی مــورد نظــر 
کلیــک کنیــد تــا صفحــه مجــددًا بارگــذاری شــود؛ در ایــن حالــت فقــط آمــار همــان 

ــش داده می شــود.  ــد نمای ــک کرده ای ــه روی آن کلی ــدی ک ــه کلی ــا کلم ــری ی کوئ
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KWFinder .4
وب ســایت KWFinder یکــی از ابزارهــای انتخــاب کلمــات کلیــدی اســت کــه اطالعات 
ــد؛ از  ــه می ده ــدی ارائ ــه کلی ــر کلم ــا ه ــه ب ــودمندی را در رابط ــات س ــا جزئی ــوأم ب ت
جملــه، رونــد جســتجو، حجــم جســتجوی ماهانــه در 12 مــاه اخیــر، میانگیــن هزینــه 
تبلیغــات کلیکــی گــوگل، میــزان رقابــت و دشــواری کلمــه کلیــدی. بــرای شــروع کافــی 
ــوب و هــدف خــود را در کادر مربوطــه وارد و ســپس کشــور  ــات مطل ــه کلم اســت ک
و زبــان هــدف بــرای انجــام تحقیــق کلمــه کلیــدی را انتخــاب کنیــد. توجــه داشــته 
ــران در  ــور ای ــوان Persian(، کش ــا عن ــی )ب ــان فارس ــود زب ــم وج ــه علیرغ ــید ک باش
فهرســت زبان هــای ایــن ابــزار وجــود نــدارد؛ درعین حــال، پیشــنهادات مناســبی ارائــه 

ــد. ــش نخواهــد آم می شــود و مشــکلی پی

 

Answer the Public .5
ایــن وب ســایت ابــزار خوبــی اســت کــه ســؤاالتی کــه معمــوالً بــا اســتفاده از کلمــه 
ــد. روش  ــش می ده ــود را نمای ــیده می ش ــوگل پرس ــما از گ ــر ش ــورد نظ ــدی م کلی
ــدی  ــا کلمــه کلی ــه ب ــن ترتیــب اســت ک ــه ای کار وب ســایت Answer the Public ب
شــما ســؤال می ســازد و ســپس بــا اســتفاده از ابــزار Google Suggest فهرســتی از 
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ســؤاالتی کــه احتمــاالً مخاطــب شــما بــه دنبــال پاســخ آن هاســت را تولیــد می کنــد. 
البتــه از آنجایــی کــه ایــن وب ســایت مبتنــی بــر زبــان انگلیســی اســت معمــوالً زیــاد 
بــه درد کاربــر ایرانــی نمی خــورد، امــا معمــوالً بخــش انتهایــی آن )کــه حــاوی کلمــات 
ــرای  ــه آن ب ــه توجــه ب ــه می دهــد ک ــی ارائ ــط اســت( پیشــنهادات خوب ــدی مرتب کلی

تحقیــق و انتخــاب کلمــات کلیــدی خالــی از لطــف نخواهــد بــود.

بیشتر بدانید: 11 روش برای بهبود طبیعی رتبه وب سایت در موتورهای جستجو

 

Keywordtool.io .6
Keywordtool.io یــک نســخه رایــگان دارد کــه بــه کمــک آن می توانید بــا وارد کردن 
یــک کلمــه کلیــدی، کلمــات کلیــدی مشــابه بــا آن را مشــاهده کنیــد و ایــده بگیریــد. 
ــی  ــان فارس ــود زب ــی، وج ــران ایران ــرای کارب ــای Keywordtool.io ب ــه مزای از جمل
 Answer ــایت ــالف وب س ــالوه، برخ ــت. به ع ــزار اس ــن اب ــای ای ــت زبان ه در فهرس
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ــد  ــر کادر جســتجو، می توانی ــا اســتفاده از قســمت Questions در زی the Public، ب
ســؤاالتی کــه کاربــران فارســی زبــان در مــورد کلمــه کلیــدی مــورد نظرتــان از گــوگل 
می پرســند را نیــز مشــاهده کنیــد. در ســمت چــپ جــدول نتایــج نیــز دو کادر وجــود 
ــا  ــه ی ــر اســاس کلم ــج را ب ــد نتای ــا اســتفاده از کادر Filter Results می توانی دارد: ب
ــر Query در کنســول جســتجوی  ــد فیلت ــد )مانن ــر کنی ــورد نظــر خــود فیلت ــارت م عب
گــوگل(. در قســمت Negative Keywords )کلمــات کلیــدی منفــی( نیــز می توانیــد 
پنــج کلمــه ای کــه مایــل بــه مســتثنا کــردن آن هــا از نتایــج موجــود هســتید را وارد 

کنیــد. 
 )AdWords توجــه داشــته باشــید که میــزان جســتجو، روند، هزینــه هر کلیــک )بــرای
و حجــم رقابــت بــرای کلمــات کلیــدی در نســخه رایــگان Keywordtool نمایــش داده 

ــود. نمی ش

 

 
SEMrush .7

SEMrush اساســًا رایــگان نیســت، امــا در هــر روز تــا ســقف محــدودی می توانیــد از 
آن به رایــگان اســتفاده کنیــد. SEMrush ابــزار جامعــی اســت کــه اطالعــات متنــوع و 
ســودمندی )از کلمــات کلیــدی مرتبــط و رونــد جســتجو گرفتــه تــا وب ســایت هایی کــه 
باالتریــن رتبه هــا را بــرای کلمــه کلیــدی مــورد نظــر در اختیــار دارنــد( را بــرای تحقیــق 
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و انتخــاب کلمــات کلیــدی ارائــه می دهــد. توجــه داشــته باشــید کــه کاربــران نســخه 
ــور  ــر کش ــال حاض ــالوه، در ح ــده اند. به ع ــدود ش ــتجو در روز مح ــه 10 جس ــگان ب رای
ــا انتخــاب  ــن حــال ب ــدارد؛ در عی ــزار وجــود ن ــن اب ــران در فهرســت کشــورهای ای ای
ایــاالت متحــده )US( یــا کشــورهای فارســی زبــان، مخصوصــًا بــرای کلمــات کلیــدی 

ــد. ــه دســت بیاوری ــج مناســبی را ب ــد نتای ــر می توانی کلی ت

 

 
Ubersuggest .8

 Google Suggest نیــز ابــزار دیگــری اســت که بــا تکیه بــر اطالعــات Ubersuggest
ــه ایــن  ــد. ب ــه شــما کمــک کن ــرای تحقیــق و انتخــاب کلمــات کلیــدی ب ــد ب می توان
منظــور، کافــی اســت کــه یــک کلمــه کلیــدی را در کادر مربوطــه وارد کنیــد تــا فهرســتی 
ــن  ــه باالتری ــودار و وب ســایت هایی ک ــک نم ــراه ی ــه هم ــط ب ــدی مرتب ــات کلی از کلم
رتبــه را بــرای آن کلمــه دارنــد نمایــش داده شــود. ایــن ابــزار مدعــی اســت کــه کلمــات 
کلیــدی جدیــدی را ارائــه می کنــد کــه حتــی در Keyword Planner گــوگل نیــز وجــود 
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ندارنــد. در عیــن حــال، زبــان فارســی و کشــورهای فارســی زبــان در ایــن ابــزار تعبیــه 
نشــده و عملکــرد مطلوبــی بــرای تحقیــق و انتخــاب کلمــات کلیــدی فارســی نــدارد؛ 
بــا ایــن وجــود، ایده هایــی کــه در بخــش Keyword Ideas بــرای انتخــاب کلمــات 
ــد. ــا باش ــد راهگش ــد می توان ــر( می ده ــدی کلی ت ــات کلی ــوص کلم ــدی ) به خص کلی
پــس از آنکــه فهرســت کلمــات کلیــدی ظاهــر شــد می توانیــد آن را دانلــود یــا کپــی 
کنیــد و ســپس بــا اســتفاده از Keyword Planner بررســی کنیــد کــه بــا توجــه بــه 

میــزان جســتجو و رقابــت کــدام مــوارد ارزش اســتفاده را دارنــد.
 

Google Trends .9
یکــی دیگــر از ابزارهــای جالــب توجــه گــوگل، گــوگل ترنــدز اســت. ایــن ابــزار می تواند 
ــدی  ــات کلی ــی از کلم ــا روندهــای جســتجو، منتخب ــا ی ــن ترنده ــه آخری ــا توجــه ب ب
محبــوب کــه بــا کلمــه کلیــدی مــورد نظــر شــما تطابــق دارنــد را در اختیارتــان قــرار 
بدهــد. عــالوه بــر ایــن، گــوگل ترنــدز نمــوداری از تغییــرات ایــن روندهــا را نیــز نمایش 

می دهــد. 
اخیــرًا مطلــب جامعــی در رابطــه بــا گــوگل ترنــدز منتظــر کرده ایــم کــه بــرای کســب 
اطالعــات بیشــتر دربــاره نحــوه کار بــا ایــن ابــزار قدرتمنــد می توانیــد بــه آن مراجعــه 

کنیــد. 
بیشــتر بخوانیــد: 8 نکتــه بــرای تولیــد محتــوا کــه در جــذب مخاطبــان وب ســایت تان 

ــد ــزه می کن معج
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Spyfu .10
Spyfu یکــی دیگــر از ابزارهــای رایــگان بــرای تحقیــق دربــاره کلمــات کلیــدی اســت 

ــرد: ــق از آن اســتفاده ک ــوان از دو طری ــه می ت ک
• بــا وارد کــردن آدرس یــک وب ســایت، کلمــات کلیــدی اصلــی کــه آن وب ســایت از 
طریــق تبلیغــات پولــی و جســتجوی طبیعــی یــا ارگانیــک بــه  وســیله آن هــا در نتایــج 
ــد آدرس وب ســایت  جســتجو ظاهــر می شــود را نشــان می دهــد. در اینجــا می توانی

خودتــان یــا وب ســایت رقبــا را وارد کنیــد.
ــج  ــدی در نتای ــه کلی ــرای آن کلم ــه ب ــایت هایی ک ــدی، وب س ــه کلی ــا درج کلم • ب

جســتجو ظاهــر می شــوند را نشــان می دهــد.
ــت  ــط وضعی ــدارد و فق ــان فارســی ن ــزار پشــتیبانی مناســبی از زب ــن اب متأســفانه ای
ــای  ــدی و رقب ــات کلی ــر کلم ــه نظ ــده تر را از نقط ــایت های شناخته ش ــاری وب س آم

ــد. ــان می ده ــا نش ــک آن ه نزدی
 

LSI Graph .11
ــا  ــه LSI ی ــرای تولیــد کلمه هــای کلیــدی موســوم ب ــزاری اســت کــه ب LSI Graph اب
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»latent semantic indexing« )بــه معنــی فهرســت بنــدی معنایــی نهفتــه کلمــات( 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد )توجــه کنیــد کــه ایــن ابــزار فقــط از زبــان انگلیســی 
 LSI ــدی ــای کلی ــاده، کلمه ه ــان س ــه زب ــر و ب ــارت بهت ــه عب ــد(. ب ــتیبانی می کن پش

کلماتــی هســتند کــه از نظــر معنایــی یــا موضوعــی بــا هــم قرابــت دارنــد.
ــر  ــف همدیگ ــکل های مختل ــا ش ــتند ی ــرادف نیس ــم مت ــا ه ــًا ب ــات لزوم ــن کلم ای
ــت از  ــگام صحب ــه در هن ــتند ک ــی هس ــا و عبارات ــه کلمه ه ــوند؛ بلک ــوب نمی ش محس

ــم.  ــتفاده می کنی ــا اس ــاص از آن ه ــوع خ ــک موض ی
مثالــی کــه معمــوالً بــرای روشــن شــدن مفهــوم کلمــات کلیــدی LSI از آن اســتفاده 
 iTunes، کلماتــی ماننــد ،apple بــرای LSI اســت. کلمــات کلیــدی apple ،می شــود
ــی  ــای تحت اللفظ ــا معن ــط ب ــوارد مرتب ــه م ــود و ن ــد ب app store و iPhone خواه

ایــن کلمــه. 
در واقــع، گــوگل بــا تکیــه بــر کلمه هــای کلیــدی LSI تــالش کــرد تــا ابهامات و ایــرادات 
جســتجوها را برطــرف کنــد )ابهــام بــرای شــرکت اپــل و ســیب( و ارتبــاط بیــن عبــارت 

جســتجو شــده و نتیجــه جســتجو را بهبــود ببخشــد.
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حرف آخر
تحقیــق و انتخــاب بهتریــن کلمــات کلیــدی یکــی از مهم تریــن گام هایــی اســت کــه 
ــتا در  ــن راس ــد. در همی ــد برداری ــی بای ــا بازاریاب ــط ب ــات مرتب ــام اقدام ــش از انج پی
ــاره  ــدی اش ــات کلی ــق کلم ــای تحقی ــن ابزاره ــی از پرکاربردتری ــه برخ ــب ب ــن مطل ای
کردیــم. البتــه متأســفانه برخــی از ایــن ابزارهــا پشــتیبانی مناســبی از زبــان فارســی 
ندارنــد، امــا معمــوالً اکثــر آن هــا دســت کاربــر فارســی زبــان را خالــی نمی گذارنــد. در 
هــر صــورت، بــه لطــف گســتردگی و رقابــت موجــود در فضــای اینترنــت، محدودیــت 
دیگــر معنایــی نــدارد و بــه همیــن دلیــل، ابزارهــای متعــدد و متنوعــی در دســترس 
قــرار گرفتــه اســت؛ بنابرایــن ابزارهــای مختلــف را امتحــان کنیــد و چنانچــه یــک یــا 
چنــد مــورد از ایــن ابزارهــا نظــر شــما را بــه خــود جلــب کــرد، نــام آن هــا را بــا ســایر 

کاربــران مدیــر وب بــه اشــتراک بگذاریــد.
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