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همــه مــا زیــاد شــنیده ایم کــه بــک لینــک یــک قســمت مهــم از ســئوی یک وب ســایت 
ــک  ــک لین ــه ب ــد ک ــا می دانی ــا آی ــد، ام ــش ده ــه آن را افزای ــد رتب ــت و می توان اس
ــن نوشــته را  ــا چــه حــد اســت؟ ای ــر آن ت ــد انجــام شــود و تاثی ــه بای ســازی چگون

ــد. ــاره بدانی ــا بیشــتر در این ب ــد ت بخوانی

»کارتــان را شــروع کنیــد؛ مــردم خودشــان متوجــه کیفیــت کار شــما می شــوند و بــه 
ســمتتان خواهنــد آمــد.«

چنیــن تصــوری شــاید در گذشــته محلــی از ِاعــراب داشــت، امــا در بــازار مملــو از رقیب 
ــی  ــد جایگاه ــال نمی توان ــی دیجیت ــای بازاریاب ــوص در دنی ــر و به خص ــر حاض عص

داشــته باشــد.
در جهانــی کــه رقابــت در هــر عرصــه ای کــه فکــرش را بکنیــد در آن مــوج می زنــد، بایــد 
فعــال باشــید و نــه منفعــل؛ و در جهــان آنالیــن ایــن یعنــی کــه بایــد اســتاد و قهرمــان 

ــئو باشید. س
ــرای شــروع  ــدم ب ــن ق ــد بهتری ــردی می توان ــوای جــذاب و کارب ــد و انتشــار محت تولی
باشــد، امــا کافــی نیســت؛ مــردم بــرای اســتفاده از آن محتــوای جــذاب و کاربــردی در 
وهلــه اول بایــد بتواننــد وب ســایت شــما را پیــدا کننــد؛ بنابرایــن بایــد مســیر را بــرای 

آن هــا همــوار کنیــد و عالئــم مناســبی را در مسیرشــان قــرار بدهیــد.
ایــن به اصطــالح راه ســازی و هدایــت در فضــای مجــازی بــه »لینــک«، لینــک و بازهــم 
ــردم  ــه م ــت ک ــزی اس ــان چی ــالً هم ــک عم ــال، لین ــود. به هرح ــر می ش ــک تعبی لین
ــمت  ــه س ــف ب ــی مختل ــبکه های اجتماع ــایت ها و ش ــتجو، س ــای جس را از موتوره
وب ســایت شــما هدایــت می کنــد و دقیقــًا بــه همیــن دلیــل اســت کــه هــر گوشــه از 
ــک  ــو از لین ــی، ممل ــبکه های اجتماع ــت های ش ــا پس ــه ت ــا گرفت ــت، از وبالگ ه اینترن
اســت. وجــود ایــن لینک هــا مزایــا و منافــع گوناگونــی را بــرای وب ســایت شــما بــه 
ارمغــان مــی آورد، لــذا در ایــن مطلــب تــالش می کنیــم تــا شــما را بــا مفهــوم چیــزی 

بــه نــام »بــک لینــک« و بــک لینــک ســازی آشــنا کنیــم.

مقاله مرتبط: لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی چیست؟

1

https://modireweb.com
https://modireweb.com/Internal-links-and-external-links


بک لینک چیست؟ چگونه بک لینک بگیریم که جریمه 
نشویم؟

www.modireweb.com

 

 
بخش اول: آشنایی با بک لینک

ــک  ــر لین ــایت دیگ ــک وب س ــه ی ــایت ب ــک وب س ــه ی ــاده، هنگامی ک ــان س ــه زب ب
 inbound link ،می دهــد، یــک »بــک لینــک« ســاخته شــده اســت. بــه بــک لینــک
ــردم »وارد«  ــه م ــود ک ــث می ش ــرا باع ــود، زی ــه می ش ــم گفت ــک »ورودی« ه ــا لین ی
ســایت شــما شــوند. External link یــا لینــک خارجــی هــم یکــی دیگــر از عناویــن 
ــه »خــارج« از وب ســایتی  ــران ب بــک لینــک اســت و وجــه تســمیه آن هدایــت کارب
اســت کــه در آن حضــور دارنــد. بــک لینــک یکــی از عناصــر مهــم در ســئو محســوب 

می شــود.
مثــالً بــه لینکــی کــه در آخریــن جملــه پاراگــراف بــاال بــه کلمــه »ســئو« اضافــه کــرده 
ایــم توجــه کنیــد. ایــن یــک لینــک داخلــی اســت، امــا اگــر همیــن لینــک را بــه یــک 
وبســایت معتبــر دیگــر می دادیــم، در اینصــورت گــوگل ایــن لینــک را بــه عنــوان رأی 
اعتمــاد مدیــروب بــه ســایت مزبــور در نظــر می گرفــت و هرچــه تعــداد چنیــن لینــک 
ــتر  ــوگل بیش ــزد گ ــار آن در ن ــد، ارزش و اعتب ــتر باش ــایت بیش ــک س ــرای ی ــی ب های
می شــود. بایــد توجــه داشــته باشــید کــه »کیفیــت« در اینجــا حــرف اول را می زنــد 
ــک  ــک لین ــد ب ــت چن ــع، دریاف ــد. درواق ــانی ندارن ــا ارزش یکس ــه لینک ه ــذا هم و ل
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ــک از ســمت وب ســایت های اســپم  ــک لین ــزاران ب ــع مناســب از ه ــت از مناب باکیفی
بهتــر اســت.

اکنون به دو سؤال مهم پاسخ می دهیم:

چه چیزی کیفیت بک لینک را تعیین می کند؟
به طورکلی، یک بک لینک باکیفیت دارای مشخصه های زیر است:

لینک فالو )dofollow( باشد و نه nofollow؛	 
در میان محتوای سایت منبع قرار داده شده باشد؛	 
انکر تکست )anchor text( یا متن لینک کامالً طبیعی به نظر برسد.	 

چه سایتی برای گرفتن بک لینک مناسب است؟
وب سایتی که:

با محتوای لینک مرتبط باشد؛	 
اعتبار باالیی داشته باشد.	 
حال تک تک این موارد را به طور خالصه توضیح می دهیم:	 

1. تناسب و ارتباط بک لینک
ــدازه خــود یــک لینــک اهمیــت دارد.  ــه ان منبعــی کــه از آن بــک لینــک می گیریــد ب
درواقــع، گــوگل زرنگ تــر شــده و روزگار بــک لینــک گرفتــن از وب ســایت های بی ربــط 
و نشســتن بــه ایــن امیــد کــه جایــگاه بهتــری در نتایــج جســتجو کســب کنیــد بــه 

ســرآمده اســت.
ــط  ــک مرتب ــد، لین ــت می کنی ــی وب فعالی ــه طراح ــر در زمین ــه، اگ ــوان نمون ــه عن ب
لینکــی اســت کــه از وب ســایتی دریافــت کرده ایــد کــه مضمــون آن بــا طراحــی وب و 
زیرســاخت های آن همخوانــی دارد )مثــالً مباحــث بازاریابــی و فــروش یــا ســئو( و نــه 

وب ســایتی کــه موضــوع آن چیــزی مثــل باغبانــی اســت.
ارتبــاط لینــک توســط متــن لینــک، محتــوای متــن اطــراف لینــک و ســایر لینک هــای 

خارجــی موجــود در آن صفحــه تعییــن می شــود.
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ــه  ــه ب ــد، بلک ــنود می کنی ــوگل را خش ــا گ ــط، نه تنه ــای مرتب ــتفاده از لینک ه ــا اس ب
ــتریان  ــک، مش ــده لین ــده و گیرن ــک دهن ــایت لین ــوای دو وب س ــب محت ــل تناس دلی

ــد آورد. ــت خواهی ــه دس ــز ب ــب تری را نی ــر و مناس ــوه بهت بالق

 

 

2. اعتبار سایت
ــد،  ــازار رقابــت، فقــط داشــتن لینک هــای مرتبــط کفایــت نمی کن ــر شــدن ب ــا داغ ت ب
ــایت هایی  ــا وب س ــر ی ــیار معتب ــایت های بس ــک از وب س ــک لین ــتن ب ــه داش ــه ب بلک
ــاد  ــه آن هــا اعتم ــوا و لینک هایشــان ب ــه خاطــر ارزش محت ــوگل ب ــه گ ــد ک ــاز داری نی

دارد.
به عنوان مثــال، شــاید ســایت های خبــری مطــرح زیــاد بــه کســب و کار شــما ربطــی 
ــه  ــد ب ــار باالیشــان می توان ــد اعتب ــک بگیری ــک لین ــر از آن هــا ب ــا اگ ــد، ام ــدا نکنن پی

وب ســایت شــما هــم ســرایت کنــد.
بــرای ارزیابــی ارزش بــک لینــک هــر وب ســایت می توانیــد Domain Authority آن را 
در وب ســایت Moz بررســی کنیــد. Domain Authority شــاخصی اســت کــه توســط 
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وب ســایت مطــرح Moz ابــداع شــده و بســته بــه تعــداد و کیفیــت لینک هــای هــر 
وب ســایت بــرای آن یــک امتیــاز )از 1 تــا 100( در نظــر می گیــرد.

مقالــه مرتبــط: پیــج آتوریتــی یــا Page Authority چیســت و چــه تأثیــری در ســئو 
دارد؟

3. لینک های فالو و نوفالو
ــد  ــه از دی ــی ک ــن معن ــه ای ــتند، ب ــو« هس ــرض »فال ــور پیش ف ــه ط ــا ب ــک لینک ه ب
ــر،  ــرف دیگ ــد. از ط ــر بگذارن ــایت اث ــه وب س ــر رتب ــد ب ــمندند و می توانن ــوگل ارزش گ
ــی  ــچ ارزش ــا هی ــرای آن ه ــوگل ب ــه گ ــم ک ــو« )nofollow( را داری ــای »نوفال لینک ه

ــل نیســت. قائ
بک لینک هــای  و  وبالگ هــا  نظــرات  اجتماعــی،  شــبکه های  بک لینک هــای 
ویکی پدیــا همگــی نوفالــو هســتند. به عــالوه، گــوگل صاحبــان وب ســایت ها را ملــزم 
ــر  ــای اسپانس ــه لینک ه ــو )”rel=”nofollow( ب ــگ نوفال ــزودن ت ــا اف ــا ب ــد ت می کن

ــد. ــی، همــکاری تجــاری خــود را افشــا کنن ــا پول شــده ی
طبیعتــًا ازآنجایی کــه فقــط لینک هــای فالــو ارزش وب ســایت منبــع را بــه وب ســایت 
لینــک شــده انتقــال می دهنــد، لــذا بــرای بهبــود ســئوی وب ســایت های خــود بایــد 
ــو باشــید. درعین حــال، اینکــه فقــط لینک هــای  بــه دنبــال گرفتــن بک لینک هــای فال
فالــو داشــته باشــید می توانــد از دیــد موتورهــای جســتجو غیرطبیعــی بــه نظــر برســد. 
ــما  ــه ش ــر رتب ــتقیم ب ــور غیرمس ــه ط ــد ب ــم می توانن ــو ه ــای نوفال ــع، لینک ه درواق

تأثیــر بگذارنــد.
ــد  ــب می توان ــایت پرمخاط ــک وب س ــو از ی ــک نوفال ــک لین ــک ب ــال، ی به عنوان مث
ــوی  ــای نوفال ــع، بک لینک ه ــد. درواق ــایتتان باش ــی وب س ــرای معرف ــی ب روش خوب
 Referral( ــی ــک ارجاع ــد ترافی ــرای تولی ــمندی ب ــع ارزش ــد منب ــب می توانن مناس

ــند. Traffic( باش
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4. محل قرارگیری لینک
لینک هــای Contextual یــا بافتــی لینک هایــی هســتند کــه در یــک مقالــه جاســازی 
می شــوند. ارزش ســئوی ایــن لینک هــا نســبت بــه لینک هــای فوتــر یــا نــوار جانبــی 
وب ســایت به مراتــب بیشــتر اســت، زیــرا خواننــده عالقه منــدی کــه تمایــل بــه کســب 
اطالعــات بیشــتری دارد می توانــد به راحتــی بــر روی آن هــا کلیــک کــرده و از محتــوای 
 bounce( ــت ــس ری ــش بان ــث کاه ــود باع ــه خ ــن به نوب ــد. ای ــتفاده کن ــابه اس مش
rate( یــا نــرخ پــرش می شــود و از دیــد گــوگل بــه معنــای تناســب وب ســایت شــما 

بــا محتواســت.

5. انکرتکست
انکرتکســت همــان کلمــه یــا عبــارت قابــل کلیکــی اســت کــه بــرای لینــک دادن از یــک 
صفحــه بــه صفحــه دیگــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و می توانــد حــاوی یکــی 

از ایــن مــوارد باشــد:
عین کلمه کلیدی؛	 
کلمه کلیدی به همراه متن دیگر؛	 
نام وب سایت )متن حاوی نام برند(؛	 
آدرس وب سایت؛	 
عبارات کلی مثل »اینجا کلیک کنید«.	 

ازآنجایی کــه کلمــات کلیــدی انکرتکســت نشــان دهنده موضــوع صفحــه لینــک شــده 
ــدی شــما  ــر رتبه بن ــل توجهــی ب ــر قاب ــد کــه تأثی ــذا ایــن پتانســیل را دارن هســتند، ل
داشــته باشــند. البتــه نکتــه مهمــی کــه بایــد بــه آن توجــه داشــته باشــید ایــن اســت 
کــه زیــاده روی و اســتفاده همیشــگی از عیــن کلمــه کلیــدی بــرای همــه انکرتکســت 
ــی  ــا بررس ــت ب ــوگل هیچ وق ــه گ ــد ک ــد کاری کنی ــه بای ــت؛ بلک ــت نیس ــا درس ه

ــتید. ــتفاده هس ــال سوءاس ــه دنب ــه ب ــد ک ــاس نکن ــما احس ــای ش بک لینک ه

اما دقیقًا چقدر زیاده روی محسوب می شود؟

اگرچــه هیــچ قانــون اســتانداردی در ایــن رابطــه وجــود نــدارد، امــا نمــودار زیــر کــه 
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ــی  ــار خوب ــد معی ــواع انکرتکســت را نشــان می دهــد می توان ــن اســتفاده از ان میانگی
بــرای رعایــت تعــادل در ایــن زمینــه باشــد:

 

بخش دوم: آماده سازی وب سایت برای بک لینک سازی
بــرای موفقیــت در بــک لینــک ســازی بایــد از وب ســایت خودتــان شــروع کنیــد. اگــر 
ــراد فنــی داشــته  ــا ای ــد باشــد، جابجایــی در آن آســان نباشــد ی وب ســایت شــما کن
باشــد، تجربــه مثبتــی بــرای بازدیدکننــده رقــم نخواهد خــورد و بــا توجه به حساســیت 
ــد  ــب نخواهی ــتجو کس ــج جس ــبی را در نتای ــه مناس ــران، رتب ــه کارب ــه تجرب ــوگل ب گ
ــک ســازی هــم  ــک لین ــن تاکتیک هــای ب ــه بهتری ــه خاطــر داشــته باشــید ک ــرد. ب ک
ــا توجــه  نمی توانــد محتــوا و ســاختار ضعیــف وب ســایت شــما را پوشــش بدهــد. ب
ــازی  ــک س ــک لین ــن ب ــه را از کمپی ــن نتیج ــد بهتری ــر می توانی ــتراتژی های زی ــه اس ب

خــود دریافــت کنیــد:
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ــرف  ــی آن را برط ــای فن ــد و ایراده ــش بدهی ــایتتان را افزای ــرعت وب س 1. س
کنیــد

به این منظور:

ــز و 	  ــی قرم ــدازه ماه ــه ان ــوالً ب ــت معم ــران اینترن ــه کارب ــه توج ــه دامن ازآنجایی ک
مقــدار تحمــل و صبرشــان بــرای بازشــدن یــک صفحــه کمتــر از 5 ثانیــه اســت، بــه 
ــازی های  ــوگل، بهینه س ــزار PageSpeed Insights گ ــد اب ــی مانن ــک ابزارهای کم

الزم را انجــام بدهیــد.
بــرای اطــالع از مشــکالت و ایــرادات فنــی نیــز می توانیــد از گــوگل وبمســتر تولــز 	 

یــا کنســول جســتجوی گــوگل )قســمت Crawl Errors( کمــک بگیریــد.

مقاله مرتبط: افزایش سرعت سایت و 23 راهکاری که باید درباره آن بدانید
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2. ساختار سایت خود را تقویت کنید
هرچــه ســازمان دهی ســاختار یــا معمــاری وب ســایت شــما بهتــر باشــد، ارزش بــک 
ــور  ــن منظ ــه ای ــد. ب ــد ش ــع خواه ــر توزی ــف آن بهت ــای مختل ــا در بخش ه لینک ه
بایــد بــه جــای ســاختار ســنتی از ســاختار ســیلو )Silo Structure( اســتفاده کنیــد.

ــط  ــوای مرتب ــدی محت ــای گروه بن ــه معن اساســًا ســیلو یکــی از تکنیک هــای ســئو و ب
بــه صــورت ســازماندهی شــده و منظــم اســت. البتــه تنظیــم و پیاده ســازی طرحــی 
کــه در آن همــه مطالــب بــه صــورت سیســتماتیک گروه بنــدی و بــه هــم لینــک شــده 
ــما  ــایت ش ــئوی وبس ــرای س ــمگیری ب ــای چش ــا مزای ــت، ام ــانی نیس ــند کار آس باش
خواهــد داشــت. در اینجــا بــرای درک بهتــر ایــن ســاختار، یــک نمونــه ســاده از ســیلو 

ــم: ــر می کنی را ذک

www.yourwebsite.com )صفحه اصلی وبسایت(

www.yourwebsite.com/topic1 )موضوع اصلی اول یا به اصطالح »سیلو«(

ــیلوی  ــای س ــوان ه ــی از زیرعن subtopic1/www.yourwebsite.com/topic1 )یک
اول(

ــای  ــوان ه ــر عن ــر از زی ــی دیگ subtopic2/www.yourwebsite.com/topic1 )یک
ســیلوی اول(

www.yourwebsite.com/topic2 )موضوع اصلی یا سیلوی دوم(

ــیلوی  ــای س ــوان ه ــی از زیرعن subtopic1/www.yourwebsite.com/topic2 )یک
دوم(

و این روند به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.
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ســاختار ســیلو روشــی بــرای شــکافتن و تقســیم بندی ایــده اصلــی یــا کلمــه کلیــدی 
بــه بخش هــای مختلــف اســت. چنیــن ســاختاری بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد 
ــر  ــه کارب ــی ک ــای )عبارات ــری ه ــه کوئ ــه هم ــکافید و ب ــوع را بش ــر موض ــق ه ــا عم ت

ــد. ــا آن پاســخ بدهی ــط ب ــد( مرتب جســتجو می کن

ــر اســاس تاریــخ انتشــار  برخــالف ســاختار ســنتی وبالگ هــا کــه همــه مطالبشــان ب
مرتــب می شــود، ســیلو ســاختار منطقی تــری دارد و ایندکــس کــردن ســایت را بــرای 
گــوگل آســان تر و بــرای شــما کارآمدتــر می کنــد. تصویــر زیــر مقایســه ســاختار ســنتی 

و ســاختار ســیلو را نشــان می دهــد:

 

 

مثــالً اگــر وب ســایت محصــوالت بهداشــتی داریــد می توانیــد ایــن ایــده اصلــی را بــه 
ــه  ــز ب ــا را نی ــن گروه ه ــتی و ای ــیدنی های بهداش ــوینده و پوش ــوازم ش ــای ل بخش ه
ــه  ــد. توج ــیم کنی ــی تقس ــات آموزش ــی ها و صفح ــد و بررس ــد نق ــی مانن زیرگروه های
ــوس«  ــیلوی معک ــازی روش »س ــک س ــک لین ــروع ب ــان ش ــه در زم ــید ک ــته باش داش
عملکــرد بهتــری دارد. در ایــن حالــت یــک مقالــه جامــع می نویســید کــه کامــالً جنبــه 
اطالع رســانی داشــته و پتانســیل باالیــی بــرای گرفتــن لینــک دارد. ایــن مقالــه همــه 
بــک لینک هــا را دریافــت می کنــد و ســپس ارزش بــک لینــک را از طریــق لینک هــای 

ــد. ــع می کن ــی در سراســر وب ســایت توزی داخل
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بیشــتر بدانیــد: 9 نکتــه مهــم و ضــروری ســئو بــرای کســب رتبــه بهتــر در موتورهــای 
جســتجو

3. روی آیتم های لینک پذیر سرمایه گذاری کنید
منظــور از آیتم هــای لینــک پذیــر صفحــه یــا مجموعــه صفحاتــی اســت کــه 
ــدا  ــت پی ــا رغب ــه آن ه ــک دادن ب ــه لین ــبت ب ــوی نس ــه نح ــر ب ــایت های دیگ وب س
ــاالت  ــد از مق ــردی می توانی ــرمایه های کارب ــته از س ــن دس ــد ای ــرای تولی ــد. ب می کنن
ــران هدفتــان ســودمند  ــرای کارب ــا حتــی ابزارهایــی اســتفاده کنیــد کــه ب جامــع و ی
بــه نظــر خواهنــد رســید، مثــالً یــک دیکشــنری تخصصــی یــا ابــزاری بــرای دریافــت 

ــایت. ــز وب س آنالی
ــی  ــد از روش ــر می توانی ــک پذی ــای لین ــد آیتم ه ــرای تولی ــن ب ــده گرفت ــور ای به منظ
موســوم بــه روش آســمان خراش اســتفاده کنیــد. در ایــن روش، ابتــدا وب ســایت هایی 
کــه بــرای کلمــه کلیــدی هــدف شــما بهتریــن رتبه هــا را در صفحــه نتایــج جســتجو 
ــا  ــپس ب ــد، س ــن می بری ــر ذره بی ــه زی ــا را ب ــوای آن ه ــد و محت ــدا می کنی ــد پی دارن
ــبقت  ــا س ــا از آن ه ــد ت ــالش می کنی ــر ت ــر و خاص ت ــر، جامع ت ــوای بهت ــد محت تولی

بگیریــد.

بخش سوم: استراتژی های بک لینک سازی
ســاختن بــک لینــک زمان بــر اســت و مشــاهده نتایــج آن بــه زمــان بســیار بیشــتری 
ــه  ــی ک ــر روی اقدامات ــت ب ــالف وق ــای ات ــه به ج ــت ک ــن الزم اس ــاز دارد؛ بنابرای نی
ــه  ــد ک ــی بروی ــراغ تاکتیک های ــه س ــد ب ــر می گذارن ــایت تأثی ــه س ــر رتب ــدرت ب به ن

ــینند. ــر می نش ــه ثم ــر ب زودت

ــک ســازی انجــام  ــک لین ــن اســتراتژی های ب ــورد مؤثرتری Moz بررســی هایی را در م
داده کــه اگرچــه 100 درصــد قابــل اســتناد نیســت، امــا اطــالع از نتایــج آن خالــی از 

لطــف نخواهــد بــود:
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بــه خاطــر داشــته باشــید کــه تنــوع یکــی از کلیدهــای موفقیــت در بــک لینــک ســازی 
ــه  ــع هم ــر منب ــد. اگ ــک ســبد نگذاری ــان را در ی ــه تخم مرغ هایت ــن هم اســت؛ بنابرای

بک لینک هــای شــما یکســان باشــد، گــوگل مشــکوک خواهــد شــد.

ــاره  ــازی اش ــک س ــک لین ــای ب ــن تاکتیک ه ــن و مؤثرتری ــه بهتری ــمت ب ــن قس در ای
می کنیــم:

- ارسال پست مهمان در وبالگ های دیگر
ــک  ــم ی ــوز ه ــا هن ــایر وبالگ ه ــان در س ــنده مهم ــوان نویس ــه عن ــب ب ــتن مطل نوش
تاکتیــک بســیار مؤثــر اســت. البتــه در ســال 2014 میــالدی از گــوگل خبــر رســید کــه 
ایــام شــکوه و جــالل وبــالگ نویســی مهمــان بــه ســرآمده، امــا ایــن فقــط در مــورد 
پســت های بی کیفیــت مصــداق دارد؛ یعنــی همــان مطالبــی کــه نویســنده های 
بی نــام و نشــان بــا پرداخــت مبلغــی بــه صاحــب وبــالگ و تنهــا بــا هــدف درج بــک 
ــس.  ــود ســئو اســت و ب ــط بهب ــا هدفشــان فق ــد ی ــک خودشــان منتشــر می کنن لین
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انتشــار چنیــن پســت هایی نقــض آشــکار قوانیــن کیفــی گــوگل مبنــی بــر ممنوعیــت 
خریــد و فــروش بــک لینــک اســت.

یکــی از بهتریــن امتیــازات وبــالگ نویســی بــه صورت مهمــان، امــکان به ثمر نشســتن 
ســریع آن به محــض انتشــار بــک لینــک اســت. به عــالوه، برخــالف تبلیغــات کــه عمــالً 
ــود،  ــوب می ش ــف محس ــات مختل ــوالت و خدم ــد محص ــرای خری ــردم ب ــر م ــار ب فش
ــرا  ــی درون گ ــتراتژی های بازاریاب ــی از اس ــان یک ــوان مهم ــه عن ــی ب ــالگ نویس وب
)Inbound( اســت کــه از محتوایــی کــه بــه مــذاق مخاطــب هــدف خــوش می آیــد 
ــه  ــن هنگامی ک ــد؛ بنابرای ــتفاده می کن ــروش اس ــی و ف ــداف بازاریاب ــتای اه در راس
محتــوا اثــر خــود را می گــذارد و مخاطــب بــر روی بــک لینــک شــما کلیــک می کنــد، 
احتمــال خریــد محصــول یــا حداقــل، اشــتراک وی در فهرســت ایمیــل مارکتینــگ شــما 

ــود. ــب بیشــتر خواهــد ب به مرات

امــا بــرای شــروع وبــالگ نویســی بــه عنــوان مهمــان و کســب نتایــج مطلــوب چــه 
بایــد کــرد؟ بــه ایــن منظــور بــه نــکات زیــر توجــه کنیــد:

ــا 	  ــد را ب ــان می پذیرن ــنده مهم ــه نویس ــان ک ــت خودت ــوزه فعالی ــای ح وبالگ ه
ــد. ــدا کنی ــوگل پی ــتجو در گ جس

ــا 	  ــه Domain Authority آن ه ــید ک ــایت هایی باش ــال وب س ــه دنب ــًا ب ترجیح
بیشــتر از 30 باشــد و اجــازه درج لینک هــای فالــو بــا انکرتکســت در متــن محتــوا 

می دهنــد. را 
ــه اشــتراک گذاری در شــبکه های اجتماعــی و تعــداد کامنــت 	  ــه تعــداد دفعــات ب ب

هــای کاربــران وب ســایت موردنظــر توجــه کنیــد.
ــادی در 	  ــدگان زی ــال کنن ــدگان فعــال و دنب ــه خوانن چنانچــه ســایتی وجــود دارد ک

ــب  ــتن مطل ــت، از نوش ــو اس ــش نوفال ــا لینک های ــی دارد، ام ــبکه های اجتماع ش
ــرای آن چشم پوشــی نکنیــد؛ چــرا کــه حتــی اگــر بک لینک هــای آن ازنظــر ســئو  ب
ــد  ــر خواهی ــایتتان را معروف ت ــود و وب س ــل خ ــا حداق ــد، ام ــته باش ــی نداش ارزش

کــرد.
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ــب 	  ــات توانایــی و جدیــت خــود در قال ــوا و اثب ــه کار، ســاختار محت ــه نمون ــا ارائ ب
ــد. ــد، صاحــب وب ســایت را متقاعــد کنی ــن مختصــر و مفی یــک مت

 

 

- استفاده از روابط عمومی )PR( دیجیتال
روابــط عمومــی دیجیتــال و وبــالگ نویســی مهمــان از جهــات متعــددی بــا یکدیگــر 
همپوشــانی دارنــد، امــا در شــرایطی کــه وبــالگ نویســی بیشــتر روی دریافــت بــک 

ــاوت اســت: ــال از دو جهــت متف ــط عمومــی دیجیت ــد، رواب ــز می کن ــک تمرک لین

ــق و 	  ــای عمی ــن پیونده ــکل گرفت ــازی و ش ــه س ــال رابط ــه دنب ــی ب ــط عموم رواب
بلندمــدت اســت؛ یعنــی بایــد تــالش کنیــد تــا بــا طــرف مقابــل ارتبــاط نزدیک تــری 
برقــرار کنیــد. مثــالً می توانیــد در شــبکه های اجتماعــی مختلــف بــا وی و مطالبــی 

ــد تعامــل داشــته باشــید و برایــش نظــر بگذاریــد. کــه منتشــر می کن
روابــط عمومــی بــه دنبــال افزایــش آگاهــی نســبت بــه برنــد و ســپس بــک لینــک 	 

ســازی اســت؛ هــدف روابــط عمومــی دیجیتــال قــرار گرفتــن پیــام شــما در برابــر 
تعــداد بیشــتری از مــردم اســت و فــارغ از فالــو یــا نوفالــو بــودن لینک هــا، مزایــای 
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ــای  ــاید لینک ه ــالً ش ــتری دارد. مث ــت بیش ــه اهمی ــت ک ــک اس ــدت آن لین بلندم
ــت و  ــا محبوبی ــد، ام ــو باش ــر Forbes نوفال ــدار و معتب ــیار پرطرف ــایت بس وب س
ــد  ــد می توان ــدا کنی ــد پی ــب در آن می توانی ــال مطل ــق ارس ــه از طری ــاری ک اعتب

ــد. ــک ســازی طبیعــی بی انجام ــک لین ــه ب ســرانجام ب
بــرای اســتفاده از روابــط عمومــی دیجیتــال در مســیر ســاختن بــک لینــک، مراحــل 

زیــر را دنبــال کنیــد:
ــک . 1 ــه ی ــش آگاهــی نســبت ب ــالً افزای ــد؛ مث ــًا مشــخص کنی هــدف خــود را دقیق

ــل. ــترکان ایمی ــدن مش ــتر ش ــا بیش ــد ی ــول جدی محص
زاویــه ای از هدفتــان پیــدا کنیــد کــه ارزش خبری داشــته باشــد؛ شــرکت یــا محصول . 2

ــا  ــه ژورنالیســت ها انگیــزه بدهــد ت ــد ب شــما چــه چیــزی در چنتــه دارد کــه بتوان
روی داســتان شــما تمرکــز کننــد؟ فقــط بــه توضیــح هــدف خــود بســنده نکنیــد، 
بلکــه یــک داســتان جــذاب بســازید؛ دربــاره شــکل گیری ایــده خــود، یــک یــا چنــد 

ویدیــو، اینفوگرافیــک یــا مطلــب تهیــه کنیــد.
قبل از معرفی، با ژورنالیست ها رابطه نزدیک تری ایجاد کنید.. 3
یــک معرفــی جــذاب تهیــه کنیــد؛ اطمینــان پیــدا کنیــد کــه معرفــی شــما بــا حــوزه . 4

فعالیــت طــرف مقابــل هماهنــگ اســت.
ــود  ــای خ ــود روش ه ــال بهب ــه دنب ــد و ب ــک بگیری ــد، فیدب ــتتان رد ش ــر درخواس اگ
ــر رابطــه ای  ــه ه ــد، چــرا ک ــا دســت برنداری ــرورش رابطه ه باشــید. درهرصــورت از پ
ــب  ــات متعاق ــیر اقدام ــد مس ــه می توان ــد ک ــتری بی انجام ــط بیش ــه رواب ــد ب می توان

ــد. ــر کن شــما را هموارت
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- لینک گذاری در صفحات مرجع
ــه  ــد اســت ک ــع )Resource Page(، صفحــه ای آرشــیو مانن ــا منب صفحــه مرجــع ی
حــاوی اطالعــات، مطالــب و لینک هــای کاربــردی مرتبــط بــا زمینــه فعالیــت وبســایت 
ــرای بــک  ــع فوق العــاده ای ب ــد منب ــه ســه دلیــل می توانن ــی ب اســت. چنیــن برگه های

لینــک باشــند:

ایــن صفحــات موضوعــی هســتند و لــذا مخاطبــان متناســب و مرتبطــی را راهــی 	 
ــد. ــما می کنن ــایت ش وب س

ــه لینک هــای 	  ــد ک ــدگان می خواهن برخــی از صفحــات مرجــع صریحــًا از بازدیدکنن
پیشــنهادی خــود را ارســال کننــد؛ بنابرایــن لزومــی نــدارد کــه بــرای گرفتــن بــک 
لینــک بــه دنبــال روش هــای پیچیــده یــا شــک برانگیز باشــید. ایــن صفحــات بــه 
لینــک نیــاز دارنــد و تمــام کاری کــه بایــد انجــام بدهیــد اثبــات ارزش وب ســایتتان 

بــرای درج در آن هاســت.
بک لینک ها در میان محتوا قرار داده می شوند.	 

ــدام صفحــات مرجــع  ــه ک ــد ک ــد بدانی ــن روش بای ــت در اســتفاده از ای ــرای موفقی ب
ــذا در اینجــا هــم ترجیحــًا  ــد ارزش وقــت و توجــه شــما را داشــته باشــند؛ ل می توانن
بــه دنبــال امتیــاز Page Authority بیشــتر باشــید و بــا یــک پیــام مختصــر و مفیــد 

و بــا ایجــاد رابطــه و اثبــات خــود، درخواســتتان را مطــرح کنیــد.

بیشتر بدانید: 9 روش آسان برای لینک سازی هدفمند

ــک  ــما لین ــه ش ــه ب ــایت هایی ک ــود در وب س ــد خ ــوان برن ــتفاده از عن - اس
ــد نداده ان

ــه ســابقه و جایگاهــی  ــرد دارد ک ــرای وب ســایت هایی کارب ــن اســتراتژی بیشــتر ب ای
ــن  ــا حــدی شــناخته شــده اســت. در ای ــام آن هــا در حــوزه فعالیتشــان ت ــد و ن دارن
ــما را  ــد ش ــا برن ــایت ی ــام وب س ــه ن ــد ک ــایت هایی می روی ــراغ وب س ــه س ــت ب حال
در مقــاالت خــود ذکــر کرده انــد، امــا بــه شــما لینــک نداده انــد. لــذا از صفــر شــروع 

ــد. ــا می کنی ــق دارد را احی ــان تعل ــه خودت ــه ب ــی ک ــط لینک ــد و فق نمی کنی
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برای پیدا کردن چنین مواردی می توانید از کوئری زیر استفاده کنید:
»برنــد مــورد نظــر« -آدرس وب ســایت یــا وب ســایت های خودتــان -آدرس شــبکه های 

اجتماعــی یــا آدرس دیگــر وب ســایت های مدنظــر
بــا جســتجوی عبــارت بــاال در گــوگل و بــا اســتفاده از عالمــت منهــا، آدرس وب ســایت 
ــورد  ــام م ــا ن ــد ی ــام برن ــی را، از ن ــبکه های اجتماع ــان و ش ــایت های خودت ــا وب س ی
 Google ــایت ــه وب س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــالوه می توانی ــد. به ع ــتثنا می کنی ــر مس نظ
Alerts  اطالع رســانی از طریــق ایمیــل را بــرای ایــن کوئــری فعــال کنیــد تــا بــه صورت 
روزانــه یــا هفتگــی از ذکــر عنــوان برندتــان در ســایت های دیگــر اطــالع پیــدا کنیــد.

 

فقــط بــه دنبــال وب ســایت های معتبــری باشــید کــه خالــی از محتــوای اســپم بــوده، 
Domain Authority بــاال دارنــد و میــزان تعامــل کاربرانشــان زیــاد اســت.  
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- استفاده از اینفوگرافیک
اینفوگرافیــک هــا ایــن پتانســیل را دارنــد کــه کســالت بارتریــن اطالعــات را بــه یــک 
محتــوای چشــم نواز و جــذاب تبدیــل کننــد. به هرحــال ایــن واقعیــت کــه 90 درصــد 
ــه  ــی نشــان می دهــد ک ــا می شــود به خوب ــز م ــر وارد مغ ــب تصوی ــات در قال از اطالع
مــا ذاتــًا تصاویــر گرافیکــی را بــه متــن ترجیــح می دهیــم. به عــالوه، احتمــال الیــک 
ــواع  ــایر ان ــتر از س ــر بیش ــه براب ــا س ــک ه ــتراک گذاری اینفوگرافی ــه اش ــن و ب گرفت

محتــوا اســت.

- بک لینک سازی با اصالح لینک های شکسته
بــا رشــد اینترنــت و تغییــر و تحــوالت وب ســایت ها، تعــداد لینک هــای شکســته هــم 
ــه  ــرای ســئو خــوب نیســت و تجرب ــدًا ب ــک شکســته اب بیشــتر می شــود. وجــود لین
ــه  ــرار می دهــد. بــک لینــک ســازی از طریــق کمــک ب ــر ق ــز تحــت تأثی ــری را نی کارب
ــرد  ــح عملک ــه تصحی ــران وب ب ــاز مدی ــل و نی ــه تمای اصــالح لینک هــای شکســته، ب

ــه دارد: ــه مرحل ــل س ــت و حداق ــته اس ــان وابس ــای وب سایتش ــه لینک ه هم
بررســی و پیــدا کــردن لینک هــای شکســته؛ اســتفاده از یکــی از افزونه هــای گــوگل . 1

ــه کارگشــا باشــد. ایــن  ــد در ایــن زمین ــام Check My Links می توان ــه ن کــروم ب
ــای  ــد و لینک ه ــی می کن ــر را بررس ــورد نظ ــه م ــای صفح ــه لینک ه ــه هم افزون

ــد. ــا رنــگ قرمــز مشــخص می کن شکســته را ب
ــک شکســته . 2 ــردن خــأ لین ــر ک ــه پتانســیل پ ــی ک ــد محتوای ــا تولی ــردن ی ــدا ک پی

ــد. ــته باش ــده را داش پیداش
تماس و متقاعد ساختن طرف مقابل.. 3

ــح  ــه تصحی ــم ب ــه ه ــرا ک ــد، چ ــد می آی ــرد پدی ــت برد-ب ــک موقعی ــق ی ــن طری از ای
لینک هــای شکســته دیگــران کمــک می کنیــد و هــم خودتــان بــدون هیــچ هزینــه ای 

ــد. ــه دســت می آوری ــک ب ــک لین ب

- درج بک لینک در دایرکتوری های محلی و تخصصی
ــب و کار  ــد کس ــی می توان ــی و محل ــن تخصص ــای آنالی ــک در دایرکتوری ه ــک لین ب
ــام و  ــل از ثبت ن ــا قب ــد؛ ام ــرار بده ــتری ق ــتریان بیش ــد مش ــرض دی ــما را در مع ش
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اضافــه کــردن آدرس وب ســایتتان بــه فهرســت ایــن دایرکتوری هــا، بایــد دقــت عمــل 
ــا اســتفاده از الکســا مقــدار ترافیــک ماهانــه و  بــه خــرج بدهیــد. بنابرایــن، ابتــدا ب

مبــدأ بازدیدکننــدگان دایرکتــوری مــورد نظــر را مشــخص کنیــد.
در هنــگام جســتجو بــرای بهتریــن دایرکتوری هــا همیشــه بــه خاطــر داشــته باشــید 

کــه کیفیــت بــر کّمیــت مقــدم اســت، لــذا بــه ســراغ دایرکتوری هایــی برویــد کــه:
صفحه ای برای کسب و کار شما در آن ها وجود دارد، اما خالی است؛	 
رقبای شما در آن ها حضور دارند؛	 
در جستجوی موبایل رتبه های باالتری دارند؛	 
برای کلمات کلیدی اصلی مورد نظر شما رتبه های باالتری دارند.	 

 

 

- سایر استراتژی های بک لینک سازی
ــد  ــرار می گیرن ــن بخــش مــورد بررســی ق ــه در ای ــک ســازی ک ــک لین تاکتیک هــای ب
ــد.  ــری دارن ــر کمت ــا تأثی ــتر و ی ــک بیش ــا ریس ــاال ی ــتراتژی های ب ــا اس ــه ب در مقایس
بااین حــال، تــا وقتی کــه در اجــرای ایــن اســتراتژی ها بــه بیراهــه نرویــد و از 
ــع  ــه مناب ــیدن ب ــوع بخش ــرای تن ــد ب ــد می توانی ــتفاده کنی ــت اس ــای درس روش ه
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ــم  ــالً ه ــه قب ــور ک ــر، همان ط ــد. به هرتقدی ــره بگیری ــا به ــود از آن ه ــای خ بک لینک ه
ــد و  ــر می رس ــه نظ ــر ب ــف طبیعی ت ــع مختل ــک از مناب ــک لین ــه ب ــد، همیش ــر ش ذک

ــد. ــر می کن ــوگل را کمت ــط گ ــدن توس ــه ش ــال جریم احتم

بیشتر بخوانید: 30 قدم تا رسیدن به سئو فوق العاده برای هر سایت
 

1. خرید لینک های پولی
ــک شــما را در  ــک لین ــه ب ــد ک ــغ مشــخص حاضرن ــه در ازای یــک مبل ــی ک وبالگ های
نــوار جانبی شــان قــرار بدهنــد کــم نیســتند، امــا بــا اینکــه گرفتــن بــک لینــک از ایــن 
طریــق آســان اســت، امــا بــه ســه دلیــل بهتــر اســت کــه بــه ســراغ ایــن روش نرویــد:

ریســک بــاال: بــک لینک هــا بــر اســاس نــوع دریافتشــان بــه ســه دســته تقســیم 	 
می شــوند: کاله ســفید )روش صحیــح و بــدون احتمــال جریمــه(؛ کاله خاکســتری 
)اندکــی ریســک دارد(؛ و کاله ســیاه )ریســک باالیــی دارد و نقض آشــکار رهنمودهای 
گــوگل اســت(. لینک هــای پولــی نمونــه تمــام نمــای آنچــه کــه گــوگل بــه عنــوان 
ــذا در  ــوند و ل ــوب می ش ــد محس ــف می کن manipulative link scheme تعری

جایــی بیــن روش هــای کاله ســیاه و کاله خاکســتری قــرار می گیرنــد.
هزینــه زیــاد بــدون تضمیــن تأثیــر: قیمــت درج بــک لینــک در وبالگ هــای پربازدید 	 

بســیار باالســت و علیرغــم هزینــه ای کــه صــرف می کنیــد، ضمانتــی بــرای کســب 
نتیجــه وجــود نــدارد.

ــت 	  ــا دریاف ــه ب ــی ک ــًا کس ــا: طبیعت ــک لینک ه ــودن ب ــی ب ــی و غیرطبیع ناهماهنگ
پــول از شــما بــک لینــک تــان را در وبــالگ خــود درج می کنــد همیــن کار را بــرای 
ــای  ــان لینک ه ــما در می ــایت ش ــا س ــه، چه بس ــرد. در نتیج ــد ک ــم خواه ــه ه بقی
مشــکوکی قــرار بگیــرد کــه گــوگل نظــر مثبتــی نســبت بــه آن هــا نــدارد. لــذا اگرچــه 
وب ســایت شــما موجــه اســت، امــا بــه خاطــر وب ســایت های مجاورتــان امــکان 

جریمــه شــدن شــما کــم نخواهــد بــود. 
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2. استفاده از رپرتاژ آگهی
ــن  ــش ای ــا دلیل ــت، ام ــول اس ــال اف ــج در ح ــی به تدری ــاژ آگه ــهرت و ارزش رپرت ش
نیســت کــه رپرتــاژ آگهــی ذاتــًا چیــز بــدی اســت، بلکــه بــه علــت افــراط بازاریاب هــا 

ــت. ــت اس ــای بی کیفی ــوا و لینک ه ــا محت ــازی ب ــای مج ــردن فض ــپم ک و اس
ــه رشــد وب ســایت شــما  ــد ب ــا حــدی می توان ــوز هــم ت ــن روش هن بااین وجــود، ای
کمــک کنــد. لــذا اگــر بــه دنبــال اســتفاده از رپرتــاژ آگهــی هســتید، ابتــدا اطمینــان 
پیــدا کنیــد کــه چیــز ارزشــمندی بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن داریــد )مثــالً یــک ابــزار 
اینترنتــی بی نظیــر یــا عرضــه یــک محصــول خــاص( و ســپس بــه ســراغ تولیــد محتوا 
برویــد. چنانچــه در زمینــه نوشــتن رپرتــاژ آگهــی تجربــه خاصــی نداریــد بهتــر اســت 
ــا ســبک و ســیاق مخصــوص  ــه نویســنده هایی محــّول کنیــد کــه ب کــه ایــن کار را ب

ایــن نــوع از محتــوا آشــنایی دارنــد.

)Social Bookmarking( 3. نشانه گذاری اجتماعی
ــد  ــایت هایی مانن ــک در وب س ــال لین ــه ارس ــی ک ــک ارجاع ــت ترافی ــت و کمی کیفی
ــت.  ــته نیس ــد گذش ــر مانن ــد، دیگ ــذب می کن Reddit، Digg و StumbleUpon ج
ــایتتان  ــت وب س ــس ری ــط بان ــد فق ــتفاده کنی ــن روش اس ــًا از ای ــر صرف ــع، اگ درواق
ــر اســپم نباشــد، نشــانه گذاری اجتماعــی ضــرری  بیشــتر خواهــد شــد. به هرحــال اگ
را متوجــه شــما نخواهــد کــرد، امــا بــرای کســب نتایــج بهتــر، فقــط از ســایت هایی 
ــان هــدف شــما تناســب دارنــد. به عنوان مثــال، ثبــت  ــا مخاطب اســتفاده کنیــد کــه ب
ــد  ــور مانن ــر مح ــای تصوی ــاک در پلتفرم ه ــا پوش ــپزی ی ــوزش آش ــالگ آم ــک وب لین

پینترســت بهتــر خواهــد بــود.

4. لینک گذاری در دایرکتوری های عمومی
ــا را  ــع آوری و آن ه ــف را جم ــایت های مختل ــک وب س ــی لین ــای عموم دایرکتوری ه
دســته بندی می کننــد. مشــکلی کــه ایــن دایرکتوری هــای عمومــی دارنــد ایــن اســت 
ــا هــدف بــک لینــک ســازی ایجــاد شــده و عمــالً کاربــرد  کــه بیشــتر آن هــا فقــط ب
ــه ایــن وب ســایت ها  ــز نســبت ب ــد. به عــالوه، گــوگل نی ــران ندارن ــرای کارب خاصــی ب

ــه خــرج می دهــد. شــدت عمــل و ســختگیری بیشــتری ب
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بخش چهارم: 5 باید و نباید درباره بک لینک سازی
ــد از برخــی از اقدامــات  ــی بای ــرای موفقیــت در هــر فعالیت ــی کــه ب ــه همــان ترتیب ب
خــودداری و نــکات خاصــی را حتمــًا پیــاده کنیــد، در هنــگام برنامه ریــزی بــرای بــک 
لینــک ســازی هــم الزم اســت کــه بــه بایــد و نبایدهــای خاصــی توجــه داشــته باشــید 

ــم: ــاره می کنی ــا اش ــن آن ه ــورد از مهم تری ــج م ــه پن ــا ب ــه در اینج ک

 

 
باید بک لینک های متنوعی داشته باشید

ــا آنالیــز یــک  میلیــون نتیجــه از جســتجوهای گــوگل در  در یکــی از مطالعاتــی کــه ب
ــک  ــک لین ــن ب ــه فقــط گرفت ــری شــد ک ســال 2016 انجــام گرفــت این طــور نتیجه گی
ــن  ــد؛ بنابرای ــته باش ــن را داش ــر ممک ــن تأثی ــد بهتری ــاص نمی توان ــع خ ــک منب از ی
بایــد از منابــع و روش هــای متنوعــی اســتفاده کنیــد. البتــه تأکیــد بــر ایــن نکتــه مهــم 
نیــز خالــی از لطــف نیســت کــه هــر لینکــی نمی توانــد باعــث رشــد وب ســایت شــما 
شــود، بلکــه بایــد بــه ســراغ منابــع معتبــر و پربازدیــد برویــد و از ســایت های اســپم 

دوری کنیــد.

باید از قانون عمل و عکس العمل استفاده کنید
بــر اســاس قانــون عمل و عکس العمــل اگــر به کســی خوبــی کنید، او هــم متقابالً پاســخ 
لطــف یــا محبــت شــما را خواهــد داد. ایــن قانــون در مســیر گرفتــن بک لینک هــای 
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ــال،  ــد. به عنوان مث ــد آم ــما خواه ــه کار ش ــدت ب ــمند به ش ــی ارزش ــت و طبیع باکیفی
مقاالتــی را در نظــر بگیریــد کــه در آن هــا از نقل قول هــا و نظــرات کارشناســان 
ــک  ــن ب ــرای گرفت ــی ب ــیل خوب ــی پتانس ــن مطالب ــود. چنی ــتفاده می ش ــف اس مختل
لینــک از جانــب همــان کارشناســان را دارنــد، چــرا کــه نویســنده مطلــب بــا تکیــه بــر 
آن گفته هــا و نظــرات، بــر اعتبــار آن افــراد صحــه گذاشــته و در نتیجــه، حــس تمایــل 

بــه جبــران را در آن هــا برانگیختــه اســت.

نباید با استفاده از PBN ها وب سایتتان را به خطر بیندازید
PBN هــا )بــه معنــی شــبکه های وبــالگ خصوصــی( درواقــع مجموعــه ای از وبالگ هــا 
هســتند کــه بــا هــدف بــک لینــک دادن بــه یــک وب ســایت هــدف ایجــاد می شــوند. 
نکتــه ای کــه در رابطــه بــا PBN وجــود دارد ایــن اســت کــه همــه در رابطــه بــا مؤثــر 
ــت و  ــد اس ــیار کارآم ــن روش بس ــده ای ای ــر ع ــتند: ازنظ ــول نیس ــودن آن متفق الق ب
ــار  ــه ب ــد ب ــه می توان ــه ای ک ــا آن، ارزش فاجع ــراه ب ــر ریســک هم ازنظــر عــده ای دیگ

بیــاورد را نــدارد.
ــت  ــانی نیس ــن روش کار آس ــازی ای ــه پیاده س ــت ک ــه داش ــد توج ــر بای به هرتقدی
ــرای  ــه ب ــرا ک ــاز دارد، چ ــی نی ــالش فراوان ــول و ت ــان، پ ــه زم ــح آن ب ــرای صحی و اج
ــاز  ــی نی ــای متفاوت ــب و افزونه ه ــوا، قال ــان، محت ــه، میزب ــه دامن ــدازی PBN ب راه ان
ــه  ــی ب ــایت های بدل ــن س ــا، از ای ــه این ه ــام هم ــد از انج ــا بع ــت ت ــد داش خواهی
ــا می توانیــد تــالش و  ســایت واقعــی هدفتــان بــک لینــک بدهیــد. درواقــع بایــد ت
 PBN ــادا کــه ــا هــم تشــابهی نداشــته باشــند مب ــا ایــن وبالگ هــا ب ــد ت ــه کنی هزین

ــوگل شناســایی شــود. شــما توســط گ
بــا همــه ایــن تالش هــا بازهــم ایــن روش در بهتریــن حالت یــک روش کاله خاکســتری 
اســت و لــذا بهتــر اســت کــه منابــع محــدود خــود را روی روش هــای کاله ســفید بــک 
لینــک ســازی صــرف کنیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه زیرکــی هــوش مصنوعــی 
ــه  ــت ک ــد گذش ــری نخواه ــت و دی ــد اس ــال رش ــی در ح ــور روزافزون ــه ط ــوگل ب گ

ــاد. ــد افت ــه دام خواهن ــم ب ــا ه ــن PBN ه ــن و حرفه ای تری پیچیده تری

بیشتر بخوانید: 5 اشتباه رایج در زمینه سئو و بهینه سازی سایت
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ــا از آفــت ســئوی منفــی در امــان  ــر نظــر بگیریــد ت بایــد بــک لینک هــا را زی
بمانیــد

ــالق  ــه اط ــای ناجوانمردان ــی از روش ه ــه گروه ــی ب ــئوی منف ــا س Negative SEO ی
ــج  ــدر نتای ــا از ص ــایت رقب ــگاه وب س ــیدن جای ــن کش ــدف پایی ــا ه ــه ب ــود ک می ش
جســتجوی گــوگل انجــام می گیرنــد. حتــی اگــر شــخصیت واالی شــما مانــع توســل 
بــه چنیــن روش هــای نادرســتی شــود، هیــچ بعیــد نیســت کــه بازهــم رقبــای شــما در 

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــب وکارتان از آن ه ــه کس ــه زدن ب ــرای ضرب ــی ب ــر فرصت ه
ــه طــور  معمــوالً هنگامی کــه متوجــه می شــوید کــه چندیــن وب ســایت بی کیفیــت ب
ــی اســت  ــد زمان ــه وب ســایت شــما کرده ان ــک دادن ب ــک لین ــه ب ــان شــروع ب همزم
ــًا  ــی غالب ــن بک لینک هــای غیرطبیع ــد. ای ــرار گرفته ای ــا ق ــاج حمــالت رقب ــر آم ــه زی ک
ــه  ــه صــورت گروهــی ب ــه ب ــک )مجموعــه ای از وب ســایت هایی ک ــه مزرعه هــای لین ب
یکدیگــر لینــک می دهنــد( یــا گروهــی از وب ســایت های مرتبــط بــا هــم کــه حــاوی 

محتــوای اســپم گونــه هســتند، تعلــق دارد.
در ایــن روش از مقــاالت مملــو از کلمه هــای کلیــدی یــا انکرتکســت هایــی کــه عینــًا 
حــاوی کلمــه کلیــدی مــورد نظــر هســتند اســتفاده می شــود تــا گــوگل فریــب خــورده 

و بپذیــرد کــه خــود شــما بــه دنبــال دســت کاری رتبــه خــود هســتید.
ــی هــک  ــا حت ــوا ی ــی محت ــک، کپ ــه لین ــر اســتفاده از وب ســایت های مزرع ــالوه ب ع
ــک ســازهای کاله ســیاه از  ــک لین ــه ب ــی اســت ک ــه روش های ــز از جمل وب ســایت نی
ــدن  ــرآب ش ــش ب ــری از نق ــور جلوگی ــن به منظ ــد؛ بنابرای ــی ندارن ــا ابای ــام آن ه انج
ــه  ــد و ب ــر بگیری ــر نظ ــایت را زی ــای وب س ــد بک لینک ه ــه بای ــان همیش تالش هایت

ــید. ــکوک باش ــای مش ــردن بک لینک ه ــدا ک ــال پی دنب
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باید روی بک لینک های آینده دار سرمایه گذاری و تمرکز کنید
همیشــه بک لینک هایــی کــه بــه صــورت طبیعــی یــا از طریــق روش هــای کاله ســفید 
ــدت و  ــت بلندم ــال فعالی ــه دنب ــر ب ــع، اگ ــتند. درواق ــر هس ــده اند مؤثرت ــت ش دریاف
ــه  ــد ک ــز کنی ــی تمرک ــد روی بک لینک های ــتید، بای ــه دار هس ــب و کار آتی ــک کس ی
هــوش مصنوعــی رو بــه رشــد گــوگل هــم، هرگــز نتوانــد هیــچ نکتــه مشــکوکی را در 
آن هــا پیــدا کنــد. ضمنــًا توجــه داشــته باشــید کــه گــوگل بــه ســمت آینــده ای حرکــت 
ــای  ــی از عالمت ه ــه یک ــک ب ــک لین ــط ب ــه  فق ــک و ن ــدون لین ــر ب ــه ذک ــد ک می کن
ــگاه  ــان جای ــه بــک لینک هــا همچن ــار و ارزش ســایت تبدیــل خواهــد شــد. البت اعتب
ــد  ــظ خواهن ــایت ها را حف ــدی س ــم در رتبه بن ــل مه ــی از عوام ــوان یک ــه عن ــود ب خ
کــرد، امــا اســتفاده از روش هــای ترویــج برنــد به وســیله ســئوی off-page یــا خارجــی 
)شــبکه های اجتماعــی، نقــد و نظــرات آنالیــن، خدمــات مشــتریان و مــوارد مشــابه( 
بــه عنــوان مکمــل بــک لینــک می توانــد باعــث پیشــرفت هرچــه بیشــتر کســب و کار 

شــما شــود.

حرف آخر
ــج  ــایت ها در نتای ــدی وب س ــرای رتبه بن ــوگل ب ــاخص های گ ــی از ش ــک یک ــک لین ب
جســتجو اســت؛ بنابرایــن اگــر بــه دنبــال رشــد و پیشــرفت کســب و کار خــود هســتید 
ــه  ــه ای ک ــال، نکت ــوید. درعین ح ــل ش ــک غاف ــک لین ــذب ب ــد از ج ــد و نبای نمی توانی
ــه اگرچــه  ــن اســت ک ــه آن توجــه داشــته باشــید ای ــد ب ــک بای ــک لین در مبحــث ب
ــدت  ــد در کوتاه م ــت بتوان ــدان درس ــای نه چن ــی از روش ه ــه برخ ــل ب ــاید توس ش
موفقیت آمیــز بــه نظــر برســد، امــا هیــچ گاه مــاه بــرای هــوش مصنوعــی رو بــه رشــد 
موتورهــای جســتجو پشــت ابــر نخواهــد مانــد؛ بنابرایــن بــرای موفقیــت در فرآینــد 
ــه برشــمرده شــد توجــه  ــب و نکاتــی کــه در ایــن مقال ــه مطال بــک لینــک ســازی، ب

کنیــد و بــه خاطــر داشــته باشــید کــه همیشــه کیفیــت بــر کمیــت مقــدم اســت.
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