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کیــورد اســتافینگ چیســت؟ کیــورد اســتافینگ یکــی از روش هــای ســئوی کاله ســیاه 

ــا  ــب ب ــن مطل ــدارد. در ای ــئو ن ــتاندارهای س ــا اس ــی ب ــه قرابت ــود ک ــوب می ش محس

تعریــف، انــواع و مضــرات ایــن تاکتیــک و راهکارهایــی آشــنا خواهیــد شــد کــه بــا 

اســتفاده از آن هــا هیــچ گاه نیــازی بــه توســل بــه کیــورد اســتافینگ پیــدا نخواهیــد 

کــرد.

ــرای  ــایت ب ــازی وب س ــه س ــئو )SEO( و بهین ــا س ــط ب ــور مرتب ــام ام ــگام انج در هن

کســب رتبه هــای بهتــر در صفحــه نتایــج جســتجو، هیــچ بعیــد نیســت کــه وسوســه 

شــوید و بخواهیــد از راه هــای میانبــر اســتفاده کنیــد. شــاید تصــور کنیــد کــه اســتفاده 

ــری  ــای بهت ــریع تر رتبه ه ــب س ــث کس ــدت باع ــاه م ــه در کوت ــی ک از تاکتیک های

ــر و تاکتیک هــای  ــه راه هــای میانب می شــوند ضــرری نخواهــد داشــت؛ امــا توســل ب

ســئوی کاله ســیاه نه تنهــا بــه بهبــود وضعیــت ســئوی ســایت شــما کمــک نمی کنــد؛ 

ــر  ــا اگ ــران آن ه ــه جب ــد ک ــب وکارتان وارد می کن ــره کس ــر پیک ــی را ب ــه صدمات بلک

ــه ســراغ یکــی از  ــب ب ــود. در ایــن مطل غیرممکــن نباشــد، بســیار دشــوار خواهــد ب

ــس  ــم و پ ــتافینگ )Keyword Stuffing( می روی ــُورد ِاس ــام کی ــه ن ــا ب ــن روش ه ای

ــا اســتفاده از  از تعریــف و شــرح مضــرات آن، راهکارهایــی را معرفــی می کنیــم کــه ب

آن هــا بــدون توســل بــه ایــن روش ناکارآمــد می توانیــد موفقیــت خــود را تضمیــن 

کنیــد.

بیشتر بدانید: گوگل پنالتی چیست؛ راهنمای کامل رفع جریمه های گوگل
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کیورد استافینگ چیست؟

ــت از دو واژه  ــی اس ــتافینگ« ترکیب ــورد اس ــت، »کی ــخص اس ــه مش ــور ک همان ط

Keyword یــا کلمــه کلیــدی و Stuffing بــه معنی پر کــردن؛ بنابراین کیورد اســتافینگ 

ــا امیــد بــه کســب رتبه هــای بهتــر بــرای  هنگامــی اتفــاق می افتــد کــه یــک برنــد ب

یــک کلمــه کلیــدی، یــک صفحــه را از آن کلمــه کلیــدی هــدف »ُپــر« می کنــد یــا بــه 

ــن  ــه ای ــد. البت ــاده روی می کن ــورد نظــر زی ــدی م ــرد کلمــه کلی ــر، در کارب ــارت دیگ عب

ــوز هــم برخــی از برندهــا  ــا هن ــداول نیســت؛ ام ــوب و مت ــد گذشــته محب روش مانن

ــدن در  ــده ش ــر دی ــرای بهت ــرات آن ب ــتی و مض ــالع از نادرس ــدون اط ــا ب ــه ی آگاهان

ــد. ــتفاده می کنن ــن روش اس ــتجو از ای ــج جس نتای
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انواع کیورد استافینگ

از جملــه فاحش تریــن نمونه هــای کیــورد اســتافینگ می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

: د کر

• تکرار غیرضروری کلمات و عبارات؛

• اضافه کردن کلماتی که ربطی به متن زمینه خود ندارند؛

• قرار دادن یک گروه همسان از کلمه های کلیدی در قسمت های مختلف متن؛

• استفاده از کلمات کلیدی بی ربط با عنوان برگه.

 

بــه عنــوان نمونــه، پاراگــراف زیــر یــک نمونــه از کیــورد اســتافینگ محســوب می شــود 

ــته  ــاپ« نوش ــف لپ ت ــن کی ــارت »بهتری ــرای عب ــر ب ــه بهت ــب رتب ــدف کس ــا ه ــه ب ک

شــده اســت:

اگــر بــه دنبــال بهتریــن کیــف لپ تــاپ هســتید، دیگــر نیــازی بــه جســتجو نیســت. 

ــه  ــد. الی ــه می کن ــرای امــور کاری و روزمــره را ارائ ــاپ ب ــد مــا بهتریــن کیــف لپ ت برن

نرمــی کــه در بنــد ایــن مــدل تعبیــه شــده و یــک جیــب مخصــوص بــرای شــارژر، ایــن 

کیــف را بــه بهتریــن کیــف لپ تــاپ بــرای ســفر یــا مدرســه تبدیــل می کنــد.

همان طــور کــه مشــاهده می کنیــد در مثــال بــاال در کاربــرد کلمــه کلیــدی زیــاده روی 

شــده و عبــارت هــدف، بســیار بیشــتر از »چگالــی« توصیــه شــده بــرای ســئوی بهینــه 

بــه کار رفتــه اســت. امــا منظــور از چگالــی چیســت؟
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ــه معنــی درصــد تعــداد  ــی کلمــه کلیــدی« در ســئو ب ــا »چگال Keyword Density ی

دفعاتــی اســت کــه یــک کلمــه کلیــدی در متــن بــه کار رفتــه اســت. ایــن درصــد از 

ــود: ــبه می ش ــر محاس ــول زی ــق فرم طری

 

چگالی کلمه کلیدی = تعداد کلمات متن ÷ تعداد تکرار کلمه کلیدی در متن

 

چگالــی کلمــه کلیــدی در مثــال بــاال 13 درصــد اســت )52 کلمــه در متــن وجــود دارد و 

کلمــه کلیــدی 4 بــار بــه کار رفتــه اســت(. ایــن درصــد از آســتانه توصیــه شــده بــرای 

ــی را  ــم دقیق ــدد و رق ــچ ع ــه هی ــت. البت ــتر اس ــتافینگ بیش ــورد اس ــری از کی جلوگی

نمی تــوان بــه عنــوان چگالــی مناســب بــرای کلمــه کلیــدی تعییــن کــرد؛ امــا چگالــی 

ــتافینگ  ــورد اس ــی از دام کی ــرای رهای ــزان ب ــن می ــن و مطمئن تری ــد بهتری 2 درص

ــود. ــوب می ش محس

 

یــک نــوع دیگــر از کیــورد اســتافینگ نیــز وجــود دارد کــه از دید کاربــر پنهان می شــود. 

ــه  ــد ک ــرار می گیرن ــه ق ــی در صفح ــه نوع ــدف ب ــارات ه ــا و عب ــن روش، کلمه ه در ای

ــه دو  ــوان ب ــوالً می ت ــک را معم ــن تاکتی ــود. ای ــا نمی ش ــود آن ه ــه وج ــر متوج کارب

روش پیــاده کــرد:

4

https://modireweb.com


کیورد استافینگ چیست و چه کنیم تا دچار آن نشویم؟

www.modireweb.com

• اســتفاده از متــن همرنــگ بــا پس زمینــه بــرای پنهــان کــردن کلمــه از دیــد خواننــده 

و نمایــش آن بــه ربات هــای موتورهــای جســتجو؛

• تکرار متن در کد صفحه، تگ های متا، متن های alt و تگ های کامنت.

بــا وجــود اینکــه برندهایــی کــه از هــر یــک از انواع آشــکار یــا پنهــان کیورد اســتافینگ 

ــای  ــب موتوره ــا فری ــد ب ــق می توانن ــه از طری ــد ک ــن باورن ــر ای ــد ب ــتفاده می کنن اس

ــا در عمــل  ــد، ام ــه دســت بیاورن ــج جســتجو ب ــری را در نتای جســتجو رتبه هــای بهت

هــر دوی ایــن روش هــا بــه کاهــش رتبــه آن هــا منجــر خواهــد شــد.

بیشــتر بخوانیــد: پســت مهمــان و پســت مهمــان معکــوس چیســت و چــه تاثیــری 

بــر ســئو دارد؟

 

چرا کیورد استافینگ برای وب سایت مضر است؟

ــی از  ــان یک ــم خودت ــاال آوری ــه در ب ــه ای ک ــراف نمون ــدن پاراگ ــاهده و خوان ــا مش ب

واضح تریــن مضــرات ایــن تاکتیــک را بــه وضــوح احســاس کردیــد: »کیورد اســتافینگ 

ــد.« ــم می زن ــر رق ــرای کارب ــدی را ب ــه ب تجرب

محتــوای وب ســایت شــما بایــد آموزنــده، ارزش آفریــن و ســودمند باشــد و مخاطب را 

بــه تعامــل یــا انجــام عمــل خاصــی ترغیــب کنــد؛ امــا هنگامــی کــه مطلــب مــورد نظر 

را از کلمــه کلیــدی هــدف پــر می کنیــد، تحقــق چنیــن اهدافــی غیرممکــن می شــود. 
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در واقــع، بــا توســل بــه ایــن تاکتیــک، بــه جــای نوشــتن بــرای مخاطبانتــان بــرای 

موتورهــای جســتجو می نویســید. در نتیجــه، تجربــه مناســبی را بــرای کاربــران خــود 

ــب  ــدن مطل ــای خوان ــما عط ــب ش ــه مخاط ــوید ک ــث می ش ــد و باع ــم نمی کنی فراه

 Bounce( ــت ــس ری ــذا بان ــش ببخشــد؛ ل ــه لقای ــی را ب ــب آت ــی مطال حاضــر و حت

ــد و در نهایــت، مشــتریان بالقــوه  ــدا می کن ــرخ پــرش شــما افزایــش پی ــا ن Rate( ی

را از کســب وکارتان دور می کنیــد. در واقــع، در حالــی کــه بــه امیــد جــذب مخاطبــان 

بیشــتر، مطلبتــان را از کلمــه کلیــدی هــدف پــر می کنیــد؛ امــا عکــس نتیجــه مــورد 

نظــر را شــاهد خواهیــد بــود.

ایــراد مهــم دیگــر کیــورد اســتافینگ در قوانیــن موتورهــای جســتجو و نحــوه برخــورد 

ــن  ــتفاده از ای ــتجو اس ــای جس ــه دارد. موتوره ــی ریش ــن تاکتیک های ــا چنی ــا ب آن ه

ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــه می کنن ــرده و وبســایتهای خاطــی را جریم ــوع ک روش را ممن

اگــر صفحــه ای را بــا کلمــات کلیــدی غیرضــروری پــر کنیــد، نــه تنهــا شانســی بــرای 

ــد  ــدا خواه ــش پی ــما کاه ــه ش ــه رتب ــت، بلک ــد داش ــر نخواهی ــای بهت ــب رتبه ه کس

کــرد و حتــی چــه بســا جریمــه شــوید و برگــه مــورد نظــر کالً از نتایــج جســتجو حــذف 

شــود.

بنابرایــن اگرچــه بــه بــازی گرفتــن و فریــب دادن موتورهــای جســتجو وسوســه انگیــز 

بــه نظــر می رســد؛ امــا بایــد از پــر کــردن صفحــه بــا کلمــات کلیــدی بــه هــر شــکلی 

خــودداری کنیــد. در عــوض، بــا اســتفاده از روش هــای زیــر می توانید از مســیر درســتی 
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وارد شــوید و کلمــات کلیــدی مناســب را بــه صحیح تریــن حالــت ممکــن در صفحــات 

ســایت خــود قــرار بدهیــد.

 

 

چطور از کلمات کلیدی به درستی استفاده کنیم؟

ــر کــردن  ــه جــای پ ــرای کلمــه کلیــدی هــدف ب ــر ب ــه منظــور کســب رتبه هــای بهت ب

ــز  ــه ســازی و اســتفاده درســت از آن تمرک ــر روی بهین ــدی، ب ــه کلی صفحــه از آن کلم

کنیــد. در ایــن راســتا بایــد کلمــه یــا عبــارت مــورد نظــر را بــه انــدازه کافــی در هــر جــا 

ــر  ــر اســاس رهنمودهــای گــوگل »ب کــه منطقــی بــه نظــر می رســد بــه کار ببریــد و ب

روی تولیــد محتــوای ســودمند و انباشــته از اطالعاتــی تمرکــز کنیــد کــه کلمــات کلیــدی 

ــه ظاهــر میشــوند.« ــا زمین آن به جــا و متناســب ب
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بــه منظــور جلوگیــری از کیــورد اســتافینگ و ایجــاد و حفــظ چگالــی اســتاندارد کلمــات 

کلیــدی، نــکات زیــر را مــد نظــر قــرار بدهیــد:

 

- برای هر صفحه یک کلمه کلیدی اصلی تعیین کنید

بــرای ســئو کــردن هــر صفحــه از ســایت، ابتــدا بــرای آن صفحــه یــک کلمــه کلیــدی 

هــدف انتخــاب کنیــد. ایــن کلمــه یــا عبــارت بــه عنــوان کلمــه کلیــدی اصلــی صفحــه 

ــوای آن صفحــه  ــا موضــوع و محت ــالً ب ــد کام ــورد نظــر )Primary Keyword( بای م

ارتبــاط داشــته باشــد. بــه عــالوه، بــرای افزایــش احتمــال کســب رتبه هــای بهتــر در 

نتایــج جســتجو، الزم اســت کــه کلمــه کلیــدی محبوبــی را انتخــاب کنیــد کــه رقابــت 

زیــادی بــر ســر آن وجــود نــدارد. بــرای انتخــاب کلمــات کلیــدی مناســب می توانیــد 

از ابزارهــای ســودمندی کــه قبــالً در مقالــه ای بــا عنــوان »ابزارهــای انتخــاب کلمــات 

کلیــدی؛ معرفــی 11 ابــزار رایــگان و کاربــردی« معرفــی کرده ایــم اســتفاده کنیــد.

پــس از آنکــه یــک کلمــه کلیــدی هــدف را بــرای یــک صفحــه بــه کار بردیــد، دیگــر از 

آن بــه عنــوان کلمــه کلیــدی اصلــی ســایر صفحــات اســتفاده نکنیــد. هــر صفحــه ای 

ــدی  ــه کلی ــد کلم ــد بای ــته باش ــی داش ــتجو جایگاه ــج جس ــد در نتای ــه می خواهی ک

هــدف منحصــر بــه فــرد خــودش را داشــته باشــد. بــه ایــن وســیله از رقابــت صفحــات 

ســایت بــا یکدیگــر جلوگیــری کــرده و محتــوا و نقطــه ثقــل هــر صفحــه را بــه وضــوح 

ــد. ــرای موتورهــای جســتجو مشــخص می کنی ب
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ــاره اش بایــد  بیشــتر بدانیــد:  آمــوزش ریدایرکــت کــردن، انــواع آن و هــر آنچــه درب

بدانیــد

 

- بیشتر از 300 کلمه بنویسید

ــه صفحــه حــاوی  ــه ب ــرای تخصیــص رتب ــه منظــور ترغیــب موتورهــای جســتجو ب ب

کلمــه کلیــدی هــدف، الزم اســت کــه طــول متــن اصلــی صفحــه مــورد نظــر بیشــتر 

ــال ارائــه متناســب ترین و  ــه دنب از 300 کلمــه باشــد. موتورهــای جســتجو همیشــه ب

مفیدتریــن اطالعــات بــه کاربــران خــود هســتند و لــذا اگــر محتــوای شــما حجــم )و 

همچنیــن کیفیــت و عمــق( بیشــتری داشــته باشــد، احتمــال اینکــه رتبه هــای بهتــری 

را بــرای آن در نظــر بگیرنــد افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

 

- چگالی مناسب برای کلمه کلیدی هدف را حفظ کنید

ــا  ــی و ب ــور طبیع ــه ط ــدف را ب ــدی ه ــه کلی ــد کلم ــر بای ــای بهت ــب رتبه ه ــرای کس ب

فواصــل منطقــی و نســبتًا هماهنــگ در سراســر مطلــب بــه کار ببریــد. در اســتفاده از 

کلمــه کلیــدی زیــاده روی نکنیــد و فقــط در جایــی از آن اســتفاده کنیــد کــه احســاس 

ــر  ــز ذک ــر نی ــه پیش ت ــور ک ــد. همان ط ــر می رس ــه نظ ــب ب ــی و مناس ــد طبیع می کنی

شــد، بــه منظــور رعایــت اســتانداردهای ســئو و جلوگیــری از کیــورد اســتافینگ، چگالی 

کلمــه کلیــدی را بــه زیــر 2 درصــد محــدود کنیــد.
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ــدر  ــزان مناســب آن در ســئو چق ــدی چیســت و می ــه کلی ــم کلم ــط: تراک ــه مرتب مفال

اســت؟

 
ــتفاده  ــی اس ــدی طوالن ــات کلی ــی و کلم ــه، هممعن ــدی ثانوی ــات کلی - از کلم

کنیــد

ــان و  ــدی یکس ــات کلی ــرار کلم ــه تک ــاز ب ــری از نی ــرای جلوگی ــردی ب ــک روش کارب ی

ایجــاد حالــت کیــورد اســتافینگ و در عیــن حــال، نشــان دادن اهمیــت کلمــه کلیــدی 

اصلــی بــه موتورهــای جســتجو، اســتفاده از کلمــات کلیــدی ثانویــه اســت. موتورهــای 

جســتجو بــه منظــور کمــک بــه رتبــه بنــدی هــر صفحــه بــه ســایر عبــارات و جمــالت 

ــه،  ــدی ثانوی ــد؛ بنابرایــن در متــن خــود از کلمــات کلی ــز توجــه می کنن آن صفحــه نی

یعنــی کلمــات کلیــدی متــرادف و انــواع طوالنــی )Long-tail( کلمــه کلیــدی هــدف 

ــا نقطــه ثقــل صفحــه تقویــت و آشــکارتر شــده و باعــث تســهیل  ــد ت اســتفاده کنی

ــر شــود. ــدی صفحــه و کســب رتبه هــای بهت ــه بن رتب

ــی  ــه شناســایی بخش های ــی ب ــدی طوالن ــن، اســتفاده از کلمه هــای کلی ــر ای عــالوه ب

ــک  ــز کم ــد نی ــودمند باش ــران س ــؤاالت کارب ــه س ــخ ب ــد در پاس ــه می توان ــن ک از مت

 People also می کنــد و فرصتــی را بــرای قــرار گرفتــن محتــوای صفحــه در قســمت

ــد. ــم می نمای ask فراه
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- کلمه های کلیدی را در قسمت های مختلف هر برگه به کار ببرید

ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــی از مکان های ــط یک ــما فق ــایت ش ــه از س ــر برگ ــه ه ــن بدن مت

کلمــه کلیــدی هــدف را در آن قــرار بدهیــد. بــه منظــور تقویــت ســئو، الزم اســت کــه 

ــد: ــه کار ببری ــز ب ــر نی ــار در بخش هــای زی ــان را یــک ب ــدی مــورد نظرت کلمــه کلی

• عنوان برگه

• حداقل در یکی از تیترهای فرعی

• تگ عنوان

• توضیحات متا

• حداقل در تگ alt یکی از تصاویر برگه

• اولین پاراگراف

• نزدیک به پایان مطلب

ــه  ــه ســازی کلم ــن تاکتیک هــای بهین ــا اســتفاده از ای ــورد اســتافینگ، ب برخــالف کی

کلیــدی، ســیگنال های مثبتــی را بــه موتورهــای جســتجو ارســال می کنیــد کــه باعــث 

جلــب توجــه و کســب رتبه هــای بهتــر بــرای کلمــات کلیــدی هــدف خواهــد شــد.

 

- سئوی داخلی سایت خود را بررسی و تقویت کنید

ــرداری از  ــاز هــم هیــچ بعیــد نیســت کــه بهــره ب ــاال، ب ــا توجــه بــه نــکات ب حتــی ب

برخــی فرصت هــای مناســب بــرای جلــب نظــر موتورهــای جســتجو را از قلــم انداختــه 
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ــه ســازی هــای  باشــید؛ بنابرایــن پــس از انتشــار برگه هــا و پســت های جدیــد، بهین

ــی  ــرای ارزیاب ــورت دوره ای ب ــه ص ــد و ب ــرض نکنی ــده ف ــام ش ــئو را تم ــا س ــط ب مرتب

وضعیــت ســئوی داخلــی ســایت )On-page SEO( برنامه ریــزی نماییــد. بــرای 

ــد از ســراچه هایی  ــی ســایت خــود می توانی ــت ســئوی داخل ــی خــودکار وضعی ارزیاب

ــد. ــک بگیری ــز کم ــد SEMRUSH و SiteChecker نی مانن

 

سخن پایانی

ــدی،  ــای کلی ــتراتژی کلمه ه ــت اس ــتافینگ و تقوی ــورد اس ــتفاده از کی ــدم اس ــا ع ب

ــد ــب کنی ــری را کس ــای بهت رتبه ه

همان طــور کــه متوجــه شــدید، انتخــاب یــک کلمــه کلیــدی و تکــرار آن بــا امیــد بــه 

کســب رتبه هــای بهتــر در نتایــج جســتجو نــه تنهــا ســودی را عایــد شــما نمی کنــد، 
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بلکــه از مصادیــق کیــورد اســتافینگ محســوب می شــود و عواقــب نامطلوبــی را بــرای 

ســئو و رتبــه برگه هــای ســایتتان در پــی خواهــد داشــت. بنابرایــن بــه منظــور بهینــه 

ــر از  ــرای کســب رتبه هــای بهت ــوا و فراهــم آوردن پیــش نیازهــای الزم ب ســازی محت

رقبــا، الزم اســت کــه تحقیــق کنیــد و از اســتراتژی های صحیــح و اســتاندارد اســتفاده 

نماییــد.
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