


تگ کنونیکال )Canonical Tag( چیست و چگونه آنرا ساخته و در 

سایتمان قرار دهیم؟

www.modireweb.com

ــر و  ــکار مؤث ــک راه ــکال)Canonical Tag( ی ــگ کنونی ــت؟ ت ــکال چیس ــگ کنونی ت

اســتاندارد بــرای حــل مشــکل محتــوای تکــراری در وبســایت محســوب می شــود. در 

ایــن مطلــب بــا چیســتی تــگ کنونیــکال، اهمیــت آن، نحــوه اســتفاده از ایــن تگ هــا 

و همچنیــن اشــتباهات متــداول در ایــن زمینــه آشــنا خواهیــد شــد.

 

ــه  ــدی نیســت؛ چــرا ک ــز جدی ــکال )Canonical Tag( چی ــا کنونی ــکال ی تــگ کانونی

ــت. در آن  ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــده و م ــی ش ــادی معرف ــال 2009 می از س

ــه دســت  ــوگل، مایکروســافت و یاهــو دســت ب ــام آشــنای گ ــی ن ــان، ســه کمپان زم

هــم دادنــد و تــگ کنونیــکال را بــه وجــود آورنــد. امــا هــدف آنهــا چــه بــود؟ هــدف، 

ارائــه راهــکاری بــرای صاحبــان وبســایت ها بــود تــا بــه وســیله آن بتواننــد مشــکل 

محتــوای تکــراری را بــه آســانی و بــه ســرعت حــل کننــد.

آیــا بــا اســتفاده از تــگ کنونیــکال واقعــًا می تــوان ایــن مشــکل را حــل کــرد؟ البتــه، 

امــا تنهــا بــه شــرط اینکــه بــا روش اســتفاده از ایــن ابــزار کاربــردی آشــنا باشــید. در 

ایــن مطلــب بــه ســؤاالت زیــر در رابطــه بــا تــگ کنونیــکال پاســخ می دهیــم و شــما 

را بــا زیــر و بــم ایــن مبحــث مهــم و کاربــردی آشــنا خواهیــم کــرد:

• تگ کنونیکال چیست؟

• تگ کنونیکال چطور ساخته می شود؟

• تگ های کنونیکال چه اهمیتی برای سئو دارند؟
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• چگونه باید از تگ های کنونیکال استفاده کرد؟

ــا  ــن تگ ه ــتفاده از ای ــا اس ــط ب ــج مرتب ــتباهات رای ــروز اش ــد از ب ــه می توانی • چگون

جلوگیــری کنیــد؟

بدون فوت وقت، به سراغ پاسخ به اولین و کلیدی ترین پرسش می رویم:

 

تگ کنونیکال چیست؟

تــگ کنونیــکال یــک قطعــه کــد HTML اســت کــه نســخه اصلــی برگه هــای تکــراری، 

نزدیــک بــه تکــراری یــا شــبیه به هــم را بــرای موتورهــای جســتجو تعریف و مشــخص 

می کنــد. بــه بیــان دیگــر، اگــر محتــوای شــبیه بــه هــم یــا یکســانی را در آدرس هــای 

ــد  ــکال می توانی ــگ کنونی ــتفاده از ت ــا اس ــید، ب ــته باش ــایت تان داش ــف وبس مختل

مشــخص کنیــد کــه کــدام نســخه، نســخه اصلــی اســت و بایــد توســط موتورهــای 

جســتجو ایندکــس شــود.
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تگ کنونیکال چطور ساخته می شود؟

در تگ هــای کنونیــکال از قواعــد ســاده ای اســتفاده می شــود. ایــن تگ هــا در قســمت 

head صفحه هــای تکــراری یــا مشــابه قــرار می گیرنــد:

به زبان ساده، معنی هر یک از بخش های کد باال از این قرار است:

ــد  ــان می ده ــتجو نش ــای جس ــه موتوره ــش ب ــن بخ • link rel=”canonical” : ای

کــه ایــن یــک تــگ کنونیــکال اســت کــه لینــک آن، نســخه اصلــی ایــن برگــه )یعنــی 

ــد؛ ــرار دارد( را مشــخص می کن ــگ در آن ق ــن ت ــه ای ــه ای ک برگ

• href=”https://example.com/sample-page/” : نســخه اصلــی ایــن برگــه در 

ایــن آدرس قــرار دارد.

 

تگ های کنونیکال چه اهمیتی برای سئو دارند؟

اگرچــه گــوگل بــرای محتــوای تکــراری جریمــه در نظــر نمی گیــرد، امــا طبیعتــًا عاقه ای 

بــه تکــرار نــدارد؛ زیــرا محتــوای تکــراری باعــث دشــوارتر شــدن کار گــوگل در مــوارد زیر 

ــود: می ش

• انتخــاب یــک صفحــه بــرای ایندکــس کــردن )فقــط یــک صفحــه از میــان صفحاتــی 

کــه تکــراری تشــخیص داده می شــوند ایندکــس می شــود(؛
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• انتخاب یک نسخه به منظور کسب رتبه برای جستجوهای مرتبط؛

ــا بیــن چندیــن برگــه  ــه یــک برگــه تعلــق بگیــرد ی ــا ارزش لینــک بایــد ب • اینکــه آی

تقســیم شــود.

 

ــد »بودجــه خــزش« )crawl budget( شــما  ــاد می توان ــراری زی ــوای تک وجــود محت

را نیــز تحــت تأثیــر قــرار بدهــد؛ بــه ایــن معنــی کــه چــه بســا ربــات گــوگل بــه جــای 

پیــدا و ایندکــس کــردن ســایر مطالــب و محتواهــای مهمــی کــه در ســایتتان داریــد، 

وقــت خــود را بــرای بررســی نســخه های متعــدد از یــک برگــه تلــف کنــد.

تگ هــای کنونیــکال حــال ایــن مشــکات هســتند. ایــن تگ هــا بــرای گوگل مشــخص 

می کننــد کــه کــدام نســخه از یــک برگــه بایــد ایندکــس شــده و رتبــه دریافــت کنــد و 

ارزش لینک هــای دریافتــی بــه کجــا بایــد تعلــق بگیــرد.

 

در صورتــی کــه از تــگ کنونیــکال اســتفاده نکنیــد، خــود گــوگل دســت بــه کار خواهــد 

: شد

ــور  ــه تص ــوردی ک ــان آن م ــا خودم ــد، م ــخص نکنی ــکال مش ــک آدرس کنونی ــر ی اگ

ــم. ــایی می کنی ــت را شناس ــخه یــک آدرس اس ــن نس ــم بهتری می کنی

اعتمــاد بــه گــوگل در ایــن مــورد فکــر زیــاد خوبــی نیســت؛ زیــرا ایــن امــکان وجــود 

دارد کــه نســخه مــورد نظــر شــما را انتخــاب نکنــد.
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نکتــه مهــم: گــوگل در وبــاگ پشــتیبانی خــود اعــام کــرده کــه بــرای انتخــاب شــما 

ــه همیشــه: ــا ن ــل می شــود، ام ارزش قائ

توجــه داشــته باشــید کــه حتــی اگــر بــه وضــوح یــک صفحــه را بــه عنــوان صفحــه 

اصلــی یــا کنونیــکال انتخــاب کنیــد، ایــن امــکان وجــود دارد کــه گــوگل بــه دالیــل 

متنــوع، ماننــد مــوارد مرتبــط بــا عملکــرد برگــه یــا محتــوا، یــک صفحــه متفــاوت را 

انتخــاب نمایــد.

ــه  ــد ب ــکال می توانی ــح اســتفاده از تگ هــای کنونی ــری از روشــهای صحی ــره گی ــا به ب

کاهــش خطــر انتخــاب نســخه نامطلــوب کمــک کنیــد.

بیشتر بدانید: اسکیما چیست؛ معرفی ابزارها و نحوه ساخت آن

 

مشکل محتوای تکراری

ــر  ــود منتش ــایت خ ــار در س ــن ب ــه را چندی ــا برگ ــت ی ــر پس ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــراری  ــوای تک ــد محت ــما نبای ــایت ش ــه وبس ــد ک ــن باوری ــر ای ــاالً ب ــد، احتم نمی کنی

ــت. ــد داش ــاز نخواهی ــکال نی ــگ کنونی ــه ت ــذا ب ــد و ل ــته باش داش

امــا نکتــه ای کــه بایــد بــه آن دقــت داشــته باشــید این اســت کــه موتورهای جســتجو 

ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه جــای برگه هــا، آدرس هــای ســایت شــما را بررســی می کنن ب

example.com/ و example.com/product ــور جســتجو، آدرس هــای ــات موت رب
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ــر  ــی اگ ــرد، حت ــر می گی ــزا در نظ ــای مج ــوان برگه ه ــه عن product?color=red را ب

محتــوای آنهــا کامــاً یکســان یــا شــبیه بــه هــم باشــد.

بــه چنیــن آدرس هایــی، آدرس هــای Parameterized یــا پارامتردهــی شــده 

ــه از قابلیــت  ــی ک ــه خصــوص در فروشــگاه های اینترنت ــن آدرس هــا، ب می گوییــم. ای

فیلتــر کــردن نتایــج و مشــخصه ها بهــره می برنــد، یکــی از رایج تریــن دالیــل ایجــاد 

ــوند. ــوب می ش ــراری محس ــوای تک محت

 

بــه عنــوان یــک نمونــه دقیق تــر، یــک فروشــگاه اینترنتــی پوشــاک را در نظــر بگیریــد. 

آدرس صفحــه اصلــی دســته بنــدی پیراهن هــای ایــن فروشــگاه بــه این شــکل اســت:

 https://www.abc.com/clothing/shirts.html

حــاال اگــر شــما از فیلترهــای نمایــش محصــوالت اســتفاده کنیــد و مثــاً بــه دنبــال 

پیراهن هایــی کــه ســایز XL دارنــد بگردیــد، یــک پارامتــر بــه انتهــای آدرس اضافــه 

ــود: ــش داده می ش ــر نمای ــکل زی ــه ش ــاال ب ــه ب ــان برگ ــود و آدرس هم می ش

https://www. abc.com/en-gb/clothing/shirts.html?Size=XL

اگــر رنــگ آبــی را نیــز بــه فیلتــر محصــوالت اضافــه کنیــد، یــک پارامتــر دیگــر هــم بــه 

آدرس اضافــه خواهــد شــد:

https://www.abc.com/en-gb/clothing/shirts.

h t m l ? S i z e = X L & c o l o r = B l u e
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اگرچــه بــرای نمایــش نتایــج فیلتــر مــورد نظــر مــا صفحــه دیگــری بارگــذاری نشــده، 

امــا از دیــد گــوگل، هــر یــک از مــوارد بــاال یــک صفحــه مجــزا محســوب می شــود.

 

ــراری  ــوای تک ــی محت ــه قربان ــتند ک ــی نیس ــگاه های اینترنت ــط فروش ــن فق ــه ای البت

ــه رایج تریــن دالیــل ایجــاد محتــوای تکــراری هســتند  ــر از جمل می شــوند. مــوارد زی

ــوند: ــر ش ــد ظاه ــایتی می توانن ــر وب س ــه در ه ک

example.ــد ــتجو )مانن ــای جس ــرای پارامتره ــده ب ــی ش ــای پارامترده • آدرس ه

)com?q=search-term

• آدرس هــای پارامتردهــی شــده بــرای شناســه های نشســت یــا Session ID )مثــاً 

)3=https://example.com?sessionid

• وجــود یــک نســخه مجــزای چاپــی از برگــه )ماننــد example.com/page و 

)example.com/print/page

• وجــود آدرس هــای مجــزا بــرای پســت هایی کــه در چندیــن دســته بنــدی قــرار دارنــد 

)/example.com/specials/SEO و /example.com/services/SEO مانند(

ــه  ــر گرفت ــف در نظ ــتگاه های مختل ــش در دس ــرای نمای ــه ب ــی ک ــود برگه های • وج

)m.example.com و   example.com )ماننــد  شــده اند 

example.com/ ًــا ــه )مث ــک برگ ــر AMP از ی ــخه های AMP و غی ــتن نس • داش

)amp.example.com/page و   page
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• وجــود محتــوای یکســان در آدرس هــای دارای www و بــدون www یــا نســخه های 

http://www.example. و https://example.com ًــا ــایت )مث http و https س

)com

در چنین مواردی استفاده درست از تگ های کنونیکال ضروری است.

 

عــاوه بــر اینهــا، وجــود محتــوای تکــراری در دامنه هــای متفــاوت نیــز مســئله مهمــی 

ــری؛  ــا هم نش ــد )Syndicate ی ــیندیِکیت می کنی ــود را س ــوای خ ــر محت ــت. اگ اس

هنگامــی کــه یــک ســایت دیگــر محتــوای شــما را عینــًا در ســایت خــود قــرار می دهد(، 

الزم اســت کــه از ســایتی کــه محتــوای شــما را منتشــر کــرده بخواهیــد تــا در برگــه 

تکــراری یــک تــگ کنونیــکال بــه مطلــب اصلــی قــرار بدهــد.

ــد،  ــت کنی ــک دریاف ــایت ترافی ــد از آن س ــه می توانی ــر اینک ــاوه ب ــق، ع ــن طری از ای

ــد. ــش می دهی ــب را کاه ــه آدرس نامناس ــوگل ب ــی گ ــه ده ــال رتب احتم

دقــت داشــته باشــید کــه برخــی از ســایتها از اضافــه کــردن تــگ کنونیــکال بــه برگــه 

ــت  ــک اف ــن ریس ــورت پذیرفت ــن ص ــد. در ای ــاع می کنن ــما امتن ــوای ش ــاوی محت ح

رتبــه محتــوای اصلــی بــر عهــده خودتــان خواهــد بــود.
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ــه از تگ هــای کنونیــکال اســتفاده  اصــول اســتفاده از تــگ کنونیــکال : چگون

کنیــم؟

اســتفاده از تگ هــای کنونیــکال بســیار ســاده اســت. در ادامــه ایــن مطلــب بــه چهــار 

ــا  ــرد؛ ام ــم ک ــاره خواهی ــایت اش ــای س ــا در برگه ه ــن تگ ه ــازی ای ــاده س روش پی

فــارغ از اینکــه از کــدام روش اســتفاده می کنیــد، پنــج قانــون طایــی وجــود دارد کــه 

همیشــه بایــد بــه خاطــر داشــته باشــید:

 

قانون 1: از آدرس دهی absolute یا مطلق استفاده کنید

اســتفاده از آدرس دهــی مطلــق در لینــک rel=”canonical” توصیه یکــی از تحلیلگران 
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گــوگل اســت. لــذا بایــد بــه جــای ســاختار زیــر کــه حــاوی یــک آدرس relative یــا 

نســبی اســت:

 

از این ساختار استفاده کنید:

 

قانون 2: از حروف کوچک استفاده کنید

ــزرگ را  ــی کــه ممکــن اســت گــوگل آدرس هــای حــاوی حــروف کوچــک و ب از آنجای

بــه عنــوان آدرس هــای متفاوتــی تلقــی کنــد، الزم اســت کــه در آدرس تــگ کنونیــکال 

خــود از حــروف کوچــک اســتفاده نماییــد.

 

)Http یا Https( قانون 3: از نسخه درست دامنه خود استفاده کنید

ــکال خــود از  ــه در تگ هــای کنونی ــن شــوید ک ــد، مطمئ ــر از SSL اســتفاده می کنی اگ

آدرس هــای غیــر SSL )یعنــی Http( اســتفاده نکرده ایــد؛ در غیــر اینصــورت احتمــال 

ایجــاد ابهــام و دریافــت نتایــج غیرمنتظــره وجــود خواهــد داشــت. بنابرایــن اگــر از 

حالــت امــن اســتفاده می کنیــد، بایــد بــه جــای 
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از این ساختار استفاده نمایید:

 

طبیعتًا اگر از حالت امن استفاده نمی کنید، باید عکس حالت باال عمل کنید.

 
قانــون 4: از تگ هــای کنونیــکال Self-referential یــا خــود ارجــاع اســتفاده 

کنید

ــه از  ــود ک ــه می ش ــا توصی ــت، ام ــاری نیس ــوگل اجب ــر گ ــورد از نظ ــن م ــه ای اگرچ

ــی  ــرا حت ــد؛ زی ــا خــود ارجــاع اســتفاده کنی ــکال Self-referential ی تگ هــای کنونی

اگــر فقــط یــک برگــه داشــته باشــید، بــاز هــم ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــه خاطــر 

مــواردی کــه در بــاال اشــاره کردیــم )مثــل اضافــه شــدن پارامترهــا بــه انتهــای آدرس(، 

نســخه متفاوتــی از آدرس مــورد نظــر در نتایــج جســتجو رتبــه بــه دســت بیــاورد.

اگــر نمی دانیــد کــه تــگ کنونیــکال خــود ارجــاع چیســت، بایــد بگوییــم کــه منظــور 

مــا تــگ کنونیکالــی اســت کــه بــه همــان برگــه ای کــه در آن قــرار گرفتــه لینــک دارد. 

بــه عنــوان مثــال، اگــر آدرس مــا https://example.com/sample-page باشــد، 

ــود: تــگ خــود ارجاع مــان خواهــد ب

11

https://modireweb.com


تگ کنونیکال )Canonical Tag( چیست و چگونه آنرا ساخته و در 

سایتمان قرار دهیم؟

www.modireweb.com

اغلــب سیســتم های مدیریــت محتــوای مــدرن بــه طــور خــودکار تــگ کنونیــکال خــود 

ارجــاع را بــه پســت ها اضافــه می کننــد؛ امــا اگــر از سیســتم های متفاوتــی اســتفاده 

می کنیــد بایــد از یــک توســعه دهنــده کمــک بگیریــد.

 
قانون 5: برای هر برگه فقط از یک تگ کنونیکال استفاده کنید

اگــر در یــک برگــه از چنــد تــگ کنونیــکال اســتفاده شــده باشــد، گــوگل همــه آنهــا را 

نادیــده می گیــرد. بنابرایــن الزم اســت کــه در هــر برگــه فقــط از یــک تــگ اســتفاده 

کنیــد.
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روش قرار دادن تگ های کنونیکال در سایت

برای تعیین آدرس های کنونیکال می توانید از چهار روش استفاده کنید:

)HTML )rel=canonical تگ •

HTTP هدر •

• سایت مپ

• ریدایرکت یا تغییر مسیر 301

در ادامه به شرح تک تک این مراحل می پردازیم:

 

”HTML rel=“canonical 1- تنظیم کنونیکال با استفاده از تگ های

ســاده ترین و بدیهی تریــن روش بــرای مشــخص کــردن یــک آدرس بــه عنــوان آدرس 

کنونیــکال یــا اصلــی، اســتفاده از تــگ rel=canonical اســت. بــه ایــن منظــور فقــط 

کافــی اســت کــه کــد زیــر را در قســمت head برگه هــای تکــراری قــرار بدهیــد:

بــه عنــوان نمونــه، اگــر در فروشــگاه اینترنتــی خــود تی شــرت می فروشــید و بــا وجــود 

اینکــه آدرس برگــه تی شــرت های مشــکی شــما از طریــق یــک یــا چنــد آدرس دیگــر 

 )/https://yourstore.com/offers/black-tshirts ًهــم در دســترس اســت )مثــا

https://yourstore.com/tshirts/black- می خواهیــد کــه آدرس اصلــی شــما

tshirts/ باشــد، بایــد کــد زیــر را بــه همــه برگه هــای تکــراری اضافــه کنیــد:
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ــوالً  ــد معم ــتفاده می کنی ــوا اس ــت محت ــتم های مدیری ــر از سیس ــه اگ ــد ک ــت کنی دق

ــا  نیــازی بــه دســت کاری کدهــا نخواهیــد داشــت. بــه عنــوان مثــال، در وردپــرس ب

ــور  ــه ط ــاع ب ــود ارج ــکال خ ــای کنونی ــگان Yoast SEO، تگ ه ــه رای ــب افزون نص

 Advanced خــودکار اضافــه خواهنــد شــد. بــرای افــزودن تگ هــای دیگــر بــه بخــش

یــا تنظیمــات پیشــرفته ایــن افزونــه در هــر برگــه مراجعــه نماییــد.
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HTTP 2. تنظیم کنونیکال در هدرهای

ــگ  ــرار دادن ت ــرای ق ــی ب ــای PDF، راه ــد فایل ه ــی مانن ــناد و فایل های ــرای اس ب

کنونیــکال در هــدر صفحــه نداریــم؛ چــرا که اساســًا قســمت head وجود نــدارد. در این 

 )HTTP )HTTP Headers ــد از هدرهــای ــکال بای ــم برگــه کنونی ــرای تنظی ــت ب حال

اســتفاده کنیــد.

 

بــه عنــوان مثــال، اگــر مــا یــک نســخه PDF از همیــن پســت تهیــه کنیــم و آن را در 

پوشــه وباگمــان قــرار بدهیــم )modireweb.com/blog(، هــدر HTTP مــا برای آن 

فایــل شــبیه بــه ایــن خواهــد بــود:

OK 200 1.1/HTTP

Content-Type: application/pdf

»Link: ; rel=«canonical

 

3. تنظیم کنونیکال در سایت مپ

ــر کنونیــکال نبایــد  گــوگل در وبــاگ پشــتیبانی خــود اعــام کــرده کــه برگه هــای غی

ــده  ــد دربردارن ــا بای در ســایت مــپ وجــود داشــته باشــند و ســایت مــپ شــما تنه

ــوان  ــه عن ــپ ب ــایت م ــود در س ــای موج ــرا برگه ه ــد؛ زی ــکال باش ــای کنونی آدرس ه

کنونیــکال هــای پیشــنهادی قلمــداد می شــوند. البتــه بایــد دقــت داشــته باشــید کــه 
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گــوگل همیشــه آدرســی کــه در ســایت مــپ وجــود دارد را بــه عنــوان آدرس کنونیــکال 

ــد. ــاب نمی کن انتخ

 

4. تعیین کنونیکال با استفاده از ریدایرکت 301

هنگامــی کــه می خواهیــد ترافیــک را از یــک آدرس تکــراری بــه نســخه اصلــی یــک 

مطلــب انتقــال بدهیــد می توانیــد از ریدایرکــت 301 اســتفاده کنیــد. بــه عنــوان مثــال، 

اگــر برگــه شــما از طریــق ســه آدرس زیــر در دســترس باشــد:

example.com •

example.com/index.php •

/example.com/home •

باید یک آدرس را انتخاب کنید و بقیه را به آن تغییر مسیر بدهید.

ــن دارای www و  ــن و همچنی ــر ام ــن و غی ــخه های ام ــرای نس ــد ب ــن کار را بای همی

بــدون www نیــز انجــام بدهیــد.
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اشتباهات رایج در هنگام تعیین آدرس کنونیکال 

ــن  ــه همی ــت. ب ــده اس ــش پیچی ــث کمابی ــک مبح ــکال ی ــای کنونی ــن آدرس ه تعیی

ــا روش درســت انجــام آن  ــل، سوءبرداشــت ها و اشــتباهات بســیاری در رابطــه ب دلی

شــکل گرفتــه اســت کــه از جملــه متداول تریــن آنهــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

کــرد:

 

robots.txt 1- مسدودسازی آدرس کنونیکال به وسیله

ــوگل  ــات گ ــط رب ــی آن توس ــع بررس ــل robots.txt مان ــردن آدرس در فای ــدود ک مس

می شــود؛ در نتیجــه، تــگ کنونیــکال موجــود در آدرس مــورد نظــر هــم بــرای گــوگل 

قابــل مشــاهده نخواهــد بــود. ایــن بــه نوبــه خــود باعــث می شــود کــه ارزش لینــک 

نیــز از نســخه غیــر کنونیــکال بــه نســخه کنونیــکال انتقــال پیــدا نکنــد.

 

noindex -2 کردن آدرس کنونیکال 

ــه  ــن دو ب ــد. ای ــتفاده کنی ــان از noindex و rel=canonical اس ــد همزم ــز نبای هرگ

نوعــی متضــاد هــم محســوب می شــوند. البتــه، گــوگل معمــوالً بــرای تــگ کنونیــکال 

اولویــت قائــل می شــود؛ امــا بــاز هــم بــه کار بــردن هــر دوی اینهــا درســت نیســت. 

اگــر می خواهیــد یــک آدرس را noindex و کنونیــکال کنیــد، از ریدایرکت 301 اســتفاده 

کنیــد؛ در غیــر اینصــورت، تــگ rel=canonical را بــه کار ببریــد.
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3- تنظیم یک کد وضعیت 4XX برای آدرس کنونیکال 

تنظیــم یــک کــد وضعیــت 4XX بــرای آدرس کنونیــکال همــان تأثیــر اســتفاده از تــگ 

noindex را خواهــد داشــت. در ایــن حالــت هــم گــوگل نمی توانــد تــگ کنونیــکال را 

مشــاهده کنــد و ارزش لینــک را بــه نســخه کنونیــکال انتقــال بدهــد.

 

4- کنونیکال کردن برگه های صفحه بندی شده به صفحه اول

برگه هــای صفحــه بنــدی شــده )Paginated( ســایت نبایــد بــه اولیــن برگــه مجموعــه 

ــده از  ــدی ش ــه بن ــای صفح ــه برگه ه ــرای هم ــد ب ــوض، بای ــوند. در ع ــکال ش کنونی

کنونیــکال خــود ارجــاع اســتفاده شــود؛ زیــرا ایــن صفحه هــا بــا هــم یکــی نیســتند و 

ایــن یــک روش نادرســت اســتفاده از تــگ کنونیــکال محســوب می شــود.

 

hreflang 5- عدم استفاده از تگ کنونیکال با تگ های

ــات  ــی در صفح ــری جغرافیای ــان و هدف گی ــن زب ــرای تعیی ــای hreflang ب از تگ ه

ــد  ــه بای ــرده ک وب اســتفاده می شــود. گــوگل در وبســایت پشــتیبانی خــود اعــام ک

در هنــگام اســتفاده از hreflang یــک صفحــه کنونیــکال بــه همــان زبــان مشــخص 

ــدارد بهتریــن  ــان وجــود ن ــرای همــان زب ــکال ب ــا در صورتــی کــه یــک کنونی ــد ی کنی

ــان جایگزیــن را انتخــاب نماییــد. زب
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ــر ســئوی یــک ســایت  ــری ب ــا چیســت و چــه تاثی ــد: اســتراکچر دیت بیشــتر بخوانی

دارد؟

 

سخن پایانی

مبحــث تگ هــای کنونیــکال پیچیدگــی زیــادی نــدارد، امــا شــاید درک زیــر و بــم آن در 

ابتــدا اندکــی دشــوار بــه نظــر برســد. در عیــن حــال، بــا توجــه بــه آنچــه کــه در ایــن 

ــرد تــگ کنونیــکال تســلط  ــر بســیاری از ظرایــف کارب ــد ب مطلــب ذکــر شــد می توانی

ــک راهــکار  ــکال ی ــگ کنونی ــه ت ــه خاطــر داشــته باشــید ک ــت ب ــد. در نهای ــدا کنی پی

جادویــی نیســت کــه بتوانــد بــه طــور خــودکار باعــث بهبــود وضعیــت ســئوی ســایت 

ــه  ــر رتب ــد ب شــما شــود؛ بلکــه حتــی یــک اشــتباه کوچــک در اســتفاده از آن می توان

کلــی ســایت شــما تأثیــر منفــی بگــذارد.

اگــر تاکنــون از تگ هــای کنونیــکال اســتفاده نکرده ایــد، ابتــدا بایــد وضعیــت ســایت 

ــی و  ــراری و اصل ــای تک ــن برگه ه ــرای تعیی ــپس ب ــد و س ــی کنی ــاز آن را بررس و نی

نحــوه قــرار دادن تــگ در آنهــا یــک اســتراتژی تدویــن نماییــد. چنانچــه همیــن حــاال 

ــات و  ــه اقدام ــه هم ــت ک ــر اس ــد بهت ــتفاده می کنی ــکال اس ــای کنونی ــم از تگ ه ه

ــدا  ــان پی ــا اطمین ــد ت ــن ببری ــر ذره بی ــه زی ــددًا ب ــود را مج ــی خ ــتراتژی های فعل اس

کنیــد کــه همــه چیــز بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام شــده و هیــچ یــک از برگه هــای 

ــی کــه بایــد ایندکــس شــوند را از موتورهــای جســتجو پنهــان نکرده ایــد. اصل
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