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ــت و  ــک باکیفی ــک لین ــک ب ــه ی ــود ک ــث می ش ــی باع ــه عامل ــه چ ــد ک ــا می دانی آی
دیگــری بی کیفیــت بــه حســاب بیایــد؟ در ایــن مطلــب بــا عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت 
ــه  ــام »مزرع ــه ن ــت ب ــای بی کیفی ــد لینک ه ــای تولی ــی از روش ه ــا و یک ــک لینک ه ب

لینــک« آشــنا خواهیــد شــد.

ــه از وب  ــک لینکــی هــم ک ــردو نیســت؛ هــر ب ــردی گ ــه هــر گ درســت همان طــور ک
ــود. در  ــری نخواهــد ب ــک خــوب و مؤث ــک لین ــًا ب ــد لزوم ــر می گیری ســایت های دیگ
ــی داشــته  ــر مثبت ــد در ســئوی شــما تأثی ــک بتوان ــک لین ــرای اینکــه یــک ب ــع، ب واق
باشــد الزم اســت کــه کیفیــت باالیــی داشــته باشــد. همیــن موضــوع، دو ســؤال را در 

ــد: ــاد می کن ــن ایج ذه
ــر  ــک دیگ ــک لین ــاال و ی ــت ب ــک کیفی ــک لین ــه ی ــود ک ــث می ش ــزی باع ــه چی • چ

ــد؟ ــته باش ــی داش ــت پایین کیفی
• چرا لینک هایی که کیفیت پایینی دارند برای سئو مضر هستند؟

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤاالت بــه بخش هــای تاریک تــر دنیــای ســئو قــدم خواهیــم 
ــم  ــاره خواهی ــز اش ــه نی ــن زمین ــوگل در ای ــای گ ــه جریمه ه ــن، ب ــت و در ضم گذاش
ــد لینک هــای بی کیفیــت،  ــه ســراغ معرفــی یکــی از روش هــای تولی ــا ب ــرد. در انته ک

ــم آن آشــنا می شــویم. ــر و ب ــا زی ــم و ب ــک« می روی ــه لین ــه »مزرع موســوم ب

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

عامل »با« یا »بی« کیفیت شدن لینک ها چیست؟
بــه منظــور شناســایی و درک عامــل تعییــن کننــده کیفیــت لینک هــا، بــد نیســت کــه 
بــه ســراغ اربــاب موتورهــای جســتجو برویــم و نظــرش را در ایــن رابطــه جویــا شــویم. 
در اولیــن پاراگــراف بخــش ترفندهــای لینــک ســازی از دســتورالعمل کیفیــت لینــک 

ــم: ــوگل می خوانی گ
»هــر لینکــی کــه بــا هــدف دســت کاری رتبــه وب ســایت در نتایج جســتجو ایجاد شــده 
باشــد ممکــن اســت کــه بــه عنــوان بخشــی از یــک ترفنــد لینــک ســازی و تخطــی از 
رهنمودهــای گــوگل بــرای مدیــران وب تلقــی شــود. ایــن قضیــه تمامــی رفتارهایــی که 
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شــامل دســت کاری لینک هــای ورودی بــه ســایت و همچنیــن لینک هــای خروجــی از 
ــرد.« ــوند را در برمی گی ــایت می ش س

ــا ایجــاد هــر  ــگار ب ــه ان ــه نظــر برســد ک ــان ب ــراف چن ــن پاراگ ــه ای ــا مطالع شــاید ب
لینکــی کــه هدفــش افزایــش رتبــه شــما در نتایــج جســتجو اســت از دســتورالعمل های 
ــارت کلیــدی وجــود دارد  ــه اول یــک عب ــد؛ امــا در همــان جمل گــوگل تخطــی کرده ای
کــه بــر تعبیــر مــا از ایــن پاراگــراف تأثیــر قابــل توجهــی می گــذارد و آن عبــارت چیــزی 

نیســت به جــز »ممکــن اســت«. 
ــد لینــک ســازی و تخطــی از  ــوان بخشــی از یــک ترفن ــه عن گــوگل نمی گویــد کــه »ب
ــن  ــد »ممک ــه می گوی ــود«، بلک ــی می ش ــران وب تلق ــرای مدی ــوگل ب ــای گ رهنموده
اســت کــه بــه عنــوان بخشــی از یــک ترفنــد لینــک ســازی و تخطــی از رهنمودهــای 
گــوگل بــرای مدیــران وب تلقــی شــود.« همیــن کلمــه »ممکــن«، دســت شــما را تــا 
ــه  ــت ک ــد اس ــل داری ــه آزادی عم ــه ای ک ــن حیط ــا در همی ــذارد؛ ام ــاز می گ ــدی ب ح

ــود. ــیده می ش ــه کش ــه مناقش ــک ب ــت لین ــوع کیفی موض
در آخرین پاراگراف مطلب مزبور در سایت گوگل می خوانیم: 

ــای  ــاد لینک ه ــه ایج ــبت ب ــر نس ــایت های دیگ ــب وب س ــرای ترغی ــن راه ب »بهتری
باکیفیــت و مرتبــط بــرای شــما، تولیــد محتــوای منحصــر بــه فــرد و متناســبی اســت 
کــه می توانــد بــه طــور طبیعــی در میــان جوامــع اینترنتــی محبوبیــت کســب کنــد. 
تولیــد محتــوای خــوب نتیجــه می دهــد: لینک هــای دریافتــی معمــوالً رأی ســردبیری 
)ویراســتاری( مثبتــی هســتند کــه بــدون اجبــار بــه ســایت شــما داده می شــوند و هــر 
چــه محتــوای ســودمند بیشــتری داشــته باشــید، احتمــال اینکــه آن محتــوا از دیــد 
ــه آن  ــد و ب ــر برس ــه نظ ــمند ب ــش ارزش ــرای مخاطبان ــری ب ــایت دیگ ــب وب س صاح

ــود.« ــتر می ش ــد بیش ــک بده لین
از این قسمت نتیجه می گیریم که:

• گوگل تمایل دارد که محتوای باکیفیت و محبوب تولید شود؛
ــوع لینک هــای  ــوا داده می شــود از ن ــه آن محت • و می خواهــد کــه هــر لینکــی کــه ب

Editorial یــا ســردبیری )در ادامــه توضیــح داده می شــود( باشــد. 
بنابرایــن بــا توجــه بــه آنچــه کــه گفتــه شــد می توانیــم یــک تعریــف بیــش از حــد 

ــم: ــان کنی ــت بی ــا و بی کیفی ــای ب ــرای لینک ه ــی ب ــاده و ابتدای س
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• لینک هایــی کــه تحــت کنتــرل ویراســتاران و ســردبیران ســایت های دیگــر هســتند 
= خــوب )باکیفیــت(

• لینک هایــی کــه بــه طــور خــودکار یــا بــدون کنتــرل ســردبیری یــا ویراســتاری ایجــاد 
ــت( ــد )بی کیفی ــوند = ب می ش

ــن  ــا در عی ــت؛ ام ــی اس ــد ابتدای ــش از ح ــف بی ــن تعری ــم، ای ــه گفتی ــور ک همان ط
حــال، می توانــد شــروع خوبــی باشــد. در هــر صــورت بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه 
ــدی در اینجــا  ــم و کلی ــه مه ــع، نکت ــن حرف هاســت. در واق ــر از ای ــت پیچیده ت واقعی

تعریفــی اســت کــه از »کنتــرل ویراســتاری یــا ســردبیری« داریــم.
 

لینک سردبیری یا ویراستاری چیست؟
ــه  ــم ک ــد ببینی ــدا بای ــم، ابت ــف کنی ــت را تعری ــک بی کیفی ــم لین ــه بتوانی پیــش از آنک
منظــور از لینــک ســردبیری چیســت. دقــت کنیــد کــه لینک هــای Editorial در فارســی 
ــردبیری«  ــای س ــتاری« و »لینک ه ــای ویراس ــرمقاله ای«، »لینک ه ــای س ــه »لینک ه ب
ــاره  ــا اش ــه آن ه ــردبیری« ب ــه »س ــا کلم ــد ب ــه بع ــا ب ــه از اینج ــده اند ک ــه ش ترجم

خواهیــم کــرد.
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ــه  ــا توجــه ب ــک ســایت ب ــه ســردبیر ی ــی هســتند ک لینک هــای ســردبیری لینک های
ــدون درخواســت صاحــب  ــه صــورت طبیعــی و ب ــوای آن هــا دارد ب ارزشــی کــه محت
لینــک آن هــا را بــه مطالــب وب ســایت خــود اضافــه می کنــد؛ بــه عبــارت دیگــر، لینــک 
دهنــده در لینــک دادن بــه گیرنــده بــک لینــک مختــار اســت و »کنتــرل« کاملــی بــرای 
درج یــا عــدم درج هــر لینــک دارد. بــرای تعریــف و درک بهتــر ایــن دســته از لینک هــا 

شــاید بهتــر باشــد کــه ببینیــم لینــک ســردبیری چــه »نیســت«:
»انتشــار محتــوای باکیفیــت و جالــب و نشســتن بــه ایــن امیــد کــه کســی آن را پیــدا 

کنــد و بــه ســایت شــما لینــک بدهــد.«
ــد خــودش  ــان هــم نمی توان ــوای جه ــن محت ــی بهتری ــه حت توجــه داشــته باشــید ک
ــید؛  ــانس باش ــوش ش ــد خ ــش از ح ــه بی ــر اینک ــرد؛ مگ ــک بگی ــودش لین ــرای خ ب
بنابرایــن بایــد بــرای آن تبلیــغ کنیــد و از دیگــران بخواهیــد تــا بــه آن لینــک بدهنــد. 
در ایــن راســتا می تــوان از تاکتیک هــای مختلفــی اســتفاده کــرد کــه برخــی از آن هــا 
ــه،  ــوا، مصاحب ــد محت ــد تولی ــد؛ مانن ــرار می گیرن ــردبیری ق ــًا در رده س ــًا و مطلق دقیق
اینفوگرافیــک و مــوارد مشــابه؛ امــا مــواردی هــم وجــود دارنــد کــه می تواننــد مناقشــه 
برانگیــز باشــند و بعضــًا بایــد بــه نکاتــی توجــه داشــت تــا از نظــر گــوگل الیــق جریمــه 

بــه نظــر نرســند؛ بــه عنــوان نمونــه:
• وبــاگ نویســی بــه صــورت مهمــان: در اینجــا وب ســایت لینــک دهنده بــرای پذیرش 
یــا عــدم پذیــرش محتــوای شــما حــق انتخــاب دارد. بــه عــاوه، در مــورد لینک هایــی 

کــه در محتــوا قــرار می دهیــد نیــز کنتــرل ســردبیری الزم را خواهــد داشــت.
ــک  ــک لین ــی ب ــد از دایرکتوری های ــط بای ــی: فق ــای اینترنت ــال در دایرکتوری ه • ارس
ــت  ــوای بی کیفی ــایت ها و محت ــرده و س ــی ک ــت ها را بررس ــه درخواس ــد ک بخواهی
ــود  ــردبیری خ ــار س ــه از اختی ــی ک ــر، دایرکتوری های ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب را نمی پذیرن

ــد. ــتفاده می کنن اس
• رپرتــاژ آگهــی )Press Release(: رپورتــاژ آگهــی بایــد بــرای موضوعاتــی کــه واقعــًا 
ارزش خبــری دارنــد و بــه احتمــال زیــاد، نظــر مطبوعــات و رســانه ها را جلــب می کننــد 
انجــام شــود. اساســًا رپرتــاژ آگهــی بایــد پتانســیل توزیــع و پخــش شــدن در اینترنــت 

ــته باشد. را داش
ــوا در  ــا محت ــت و ب ــًا نظــرات باکیفی ــت گذاشــتن در وباگ هــا: صرف ــا کامن • نظــر ی
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ــر مثبتــی داشــته  ــد کــه تأثی گلچینــی از وباگ هــای متناســب ایــن پتانســیل را دارن
ــا رد  ــد ی ــردبیری الزم را در تائی ــار س ــاگ اختی ــب وب ــت، صاح ــن حال ــند. در ای باش

دارد. پیام هــا 
• فعالیــت در فــروم هــای اینترنتــی، ســایت های اجتماعــی و پلتفرم هــای پرســش و 
پاســخ: مطالــب اســپم گونــه توســط مدیــران ایــن ســایت ها حــذف و مطالــب کــم 
کیفیــت رتبــه پایینــی را از کاربــران دریافــت می کننــد؛ لــذا در اینجــا کنتــرل ســردبیری 

تــا حــد زیــادی وجــود دارد.
همان طــور کــه مشــاهده می کنیــد در همــه گزینه هــای بــاال تــا حــدی کنتــرل 
ــن  ــم ای ــی می توانی ــان حت ــی مهم ــاگ نویس ــورد وب ــود دارد. در م ــردبیری وج س
خواســته گــوگل کــه می گویــد »تولیــد محتــوای منحصــر بــه فــرد و مرتبطــی کــه بــه 
می توانــد بــه طــور طبیعــی در میــان جوامــع اینترنتــی محبوبیــت کســب کنــد« را نیــز 

اجابــت کنیــم. 
ــر  ــت را پیچیده ت ــه وضعی ــه ک ــب توج ــه جال ــک نکت ــه ی ــد ب ــا، بای ــود این ه ــا وج ب
ــک  ــًا لین ــردبیری، لزوم ــر س ــک غی ــر لین ــه »ه ــم و آن اینک ــاره کنی ــز اش ــد نی می کن
ــه  ــی ک ــایتتان در پروفایل های ــه س ــک دادن ب ــال، لین ــوان مث ــه عن ــت.« ب ــدی نیس ب
ــوا  ــا مثــاً تغییــر قالــب محت ــدارد؛ ی در شــبکه های اجتماعــی داریــد هیــچ ضــرری ن
از متــن بــه ویدئــو یــا اسایدشــو )همــراه بــا لینــک( و یــا انتشــار آن در یــک ســایت 

ــر. معتب
ــا  ــه این ه ــه هم ــت ک ــن اس ــش ای ــد؟ دلیل ــرادی ندارن ــا ای ــن لینک ه ــرا ای ــا چ ام
ــه افزایــش  ــی هســتند کــه بیــش از آنکــه ب فعالیت هــای ترویجــی و تبلیغــی معمول
رتبــه شــما ربــط داشــته باشــند، با هــدف برندینــگ و جــذب ترافیــک انجام می شــوند؛ 
هــر چنــد کــه در نهایــت باعــث بهبــود رتبــه شــما در نتایج جســتجو نیــز خواهند شــد. 
ــرای  ــه ب ــی ک ــوالً لینک های ــردبیری، معم ــای س ــر لینک ه ــاوه ب ــر، ع ــارت دیگ ــه عب ب
جــذب ترافیــک یــا در راســتای اهــداف مرتبــط بــا روابــط عمومــی ایجــاد می شــوند 
نیــز از نظــر گــوگل ایــرادی ندارنــد؛ البتــه بــه شــرطی کــه در ایــن مســیر بــه ســمت 

انجــام اقدامــات غیرمعمــول نرویــد. 
ــا لینک هــای باکیفیــت و لینک هــای بی کیفیــت آشــنا شــدید. در ادامــه  ــا اینجــا ب ت
ــام  ــه ن بــه ســراغ یکــی از روش هــای نســبتًا رایــج دریافــت لینک هــای بی کیفیــت ب
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مزرعــه لینــک خواهیــم رفــت؛ امــا پیــش از آن بــد نیســت کــه از اثــرات منفــی چنیــن 
لینک هایــی بــر وب ســایتتان اطــاع پیــدا کنیــد. 

مقاله مرتبط: 9 روش آسان برای لینک سازی هدفمند
 

لینک بد می تواند چه تأثیری بر رتبه سایت شما بگذارد؟
در گذشــته، لینک هایــی کــه کیفیــت باالیــی نداشــتند تغییــر مثبــت یــا منفــی چنــدان 
زیــادی را در وضعیــت وب ســایت در نتایــج جســتجو ایجــاد نمی کردنــد. البتــه مــواردی 
ــر اتوماتیــک جریمه هــای ســنگینی را  ــه صــورت غی ــه گــوگل ب هــم وجــود داشــت ک
ــای  ــرای لینک ه ــوالً ب ــا معم ــت، ام ــر می گرف ــش در نظ ــت کاری های فاح ــرای دس ب
ــه  ــود؛ چراک ــی نب ــن سیاســت غیرمنطق ــل نمی شــد. ای ــًا ارزشــی قائ ــت صرف بی کیفی
طبیعتــًا شــما بــه عنــوان صاحــب یــک وب ســایت کنتــرل زیــادی بــر لینک هایــی کــه 
ــی خاصــی ســئوی  ــدون نگران ــد. در نتیجــه، می توانســتیم ب ــد نداری ــت می کنی دریاف
وب ســایت ها را بــر یــک اســتراتژی کمیــت محــور متمرکــز کنیــم؛ چراکــه در بدتریــن 
ــرایط  ــروزه ش ــا ام ــد. ام ــه می ش ــده گرفت ــا نادی ــت م ــای بی کیفی ــت، لینک ه حال
ــد باعــث ســقوط آزاد  ــی دگرگــون شــده و وجــود لینک هــای بی کیفیــت می توان به کل
رتبــه شــما در صفحــات نتایــج جســتجوی گــوگل شــود. عامــل بــروز ایــن وضعیــت 

کیفیــت محــور، یکــی از الگوریتم هــای گــوگل بــه نــام »پنگوئــن« اســت.
 

الگوریتم پنگوئن گوگل: نابودگر لینک های بی کیفیت
گــوگل در ســال 2012 اولیــن نســخه از الگوریتــم جدیــد خــود موســوم بــه »پنگوئــن« را 
 )Link Farm( بــه اجــرا در آورد کــه هــدف اصلــی آن، نابــود کــردن مزرعه هــای لینــک
ــه دور  ــوگل ب ــد گ ــی از دی ــا لینک ــط ب ــدام مرتب ــچ اق ــر هی ــد، دیگ ــه بع ــود. از آن ب ب
ــازی  ــک س ــت های لین ــه از سیاس ــایت هایی ک ــه س ــود ک ــا ب ــد و از همین ج نمی مان

ــر کشــیده شــدند.  ــه زی ــد یک شــبه ب ــورددار اســتفاده می کردن م
ــر  ــدی بالغ ت ــانی های بع ــا به روزرس ــن ب ــم پنگوئ ــه الگوریت ــور ک ــه، همین ط در ادام
شــد، عملکــرد فیلترهــای آن در پیــدا کــردن لینک هــای اســپم نیــز بهبــود روزافزونــی 
ــص  ــا تخصی ــز ب ــوگل نی ــودکار گ ــر خ ــای غی ــن، جریمه ه ــن حی ــرد. در همی ــدا ک پی
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ــرای تیم هــای اســپم یــاب افزایــش چشــمگیری پیــدا کــرده اســت.  ــع بیشــتر ب مناب
 

 
مزرعه لینک چیست؟

ــن اهــداف  ــر شــد، یکــی از مهم تری ــن ذک ــم پنگوئ ــی الگوریت ــه در معرف همان طــور ک
گــوگل از اجــرای ایــن الگوریتــم از بیــن بــردن ارزش مزرعه هــای لینــک بــود؛ امــا ایــن 

به اصطــاح »مزرعــه لینــک« چیســت؟
مزرعــه لینــک )یــا شــبکه لینــک( یــک وب ســایت یــا گروهــی از وب ســایت ها هســتند 
کــه صرفــًا بــا هــدف تأمیــن لینــک بــرای وب ســایت های دیگــر و بــه منظــور تحــت 
تأثیــر قــرار دادن رتبــه صفحــات و وب ســایت های لینــک شــده ایجــاد شــده اند. بــه 
عنــوان مثــال، فــرض کنیــد کــه چهــار وب ســایت بــه نام هــای »الــف«، »ب«، »ج« و 
ــه وب ســایت »ب«، »ج« و  ــف« ب ــک، وب ســایت »ال ــه لین ــم. در روش مزرع »د« داری
ــرد. در واقــع، هــر  »د« بــک لینــک می دهــد و در عــوض از آن هــا بــک لینــک می گی
ســایت بــه دیگــری لینــک می دهــد و در نهایــت یــک شــبکه از وب ســایت هایی کــه 

بــه هــم لینــک داده انــد بــه وجــود می آیــد. 
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چرا مزرعه لینک مشمول جریمه های گوگل می شود؟
ــه  ــج را ب ــب ترین نتای ــن و مناس ــه بهتری ــت ک ــن اس ــال ای ــه دنب ــه ب ــوگل همیش گ
کاربــر جســتجوگر خــود نشــان بدهــد و لــذا وب ســایت هایی کــه مفیدتــر هســتند را 
ــکل  ــا مش ــد؛ ام ــرار می ده ــود ق ــتجوی خ ــج جس ــات نتای ــر صفح ــای باالت در رتبه ه
ــتجو  ــج جس ــت کاری نتای ــک دس ــه لین ــدف از مزرع ــه ه ــود ک ــی می ش ــا ناش از اینج
اســت و نــه ارائــه محتــوای باکیفیت تــر؛ در نتیجــه اگــر قــرار باشــد کــه گــوگل بــرای 
مزرعــه لینــک ارزش قائــل شــود، بدتریــن وب ســایت ها در صــدر نتایــج جســتجو قــرار 

خواهنــد گرفــت کــه ایــن باعــث نارضایتــی کاربــران خواهــد شــد.
ــب،  ــن مرات ــایت ها در باالتری ــن وب س ــرار دادن بهتری ــدف ق ــا ه ــوگل ب ــن، گ بنابرای
همــواره بــه دنبــال شناســایی و برخــورد بــا چنیــن ترفندهایــی اســت. اساســًا گــوگل 
همیشــه قبــل از تخصیــص رتبه هــای بــاال احتمــال وجــود مزرعــه لینــک را از طریــق 

ــد. ــی می کن ــن بررس ــم پنگوئ الگوریت
در نتیجــه، اگــر بــه دنبــال کســب رتبه هــای بهتــر در نتایــج جســتجو هســتید اصــاً 
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بــه اســتفاده از روش مزرعــه لینــک فکــر نکنیــد. چنانچــه هم اکنــون در حــال اســتفاده 
از ایــن روش هســتید، قبــل از اینکــه توســط گــوگل جریمــه شــوید همــه برنامه هــای 
ــرا  ــه اج ــه مرحل ــی را ب ــی مقتض ــات اصاح ــد و اقدام ــف کنی ــا آن را متوق ــط ب مرتب

درآوریــد.
 

اگر از مزرعه لینک به اشتباه استفاده کرده اید، حاال چه باید کنید؟
اگــر بــرای خودتــان یــا کســب وکارتان وب ســایتی بــه راه انداخته ایــد و بــدون اطــاع 
از ابعــاد تاریــک مزرعــه لینــک بــا هــدف بهبــود و تقویــت ســئو از ایــن روش اســتفاده 

کرده ایــد، پیــش از تشــخیص گــوگل مراحــل زیــر را دنبــال کنیــد:
1. فورًا همه اقدامات و برنامه های مرتبط با مزرعه لینک را متوقف کنید.

2. همه بک لینک ها را حذف کنید.
ــک  ــپس کلی ــوگل و س ــتجوی گ ــول جس ــمت Links از کنس ــه قس ــه ب ــا مراجع 3. ب
ــه و  ــاالی صفح ــت ب ــمت راس ــه EXPORT EXTERNAL LINKS در س ــر روی دکم ب
ــوگل  ــه گ ــی ک ــک لینک های ــه ب ــت هم ــه More sample links فهرس ــاب گزین انتخ

ــد. ــود کنی ــرای وب ســایت شــما ثبــت کــرده را دانل ب
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ــود کرده ایــد همــه بــک لینک هایــی کــه از طریــق روش مزرعــه  4. در فایلــی کــه دانل
لینــک دریافــت شــده را پیــدا کنیــد و آن هــا را خــط بــه خــط در یــک فایــل متنــی بــا 

پســوند txt ذخیــره کنیــد.
5. فایــل متنــی ایجــاد شــده را در ابــزار Disavow Links Tool آپلــود کنیــد تــا از ایــن 
ــرده باشــید. توجــه داشــته  ــن لینک هــا را اعــام ک ــر ای ــرل خــود ب ــق عــدم کنت طری

باشــید کــه حــذف ایــن لینک هــا ممکــن اســت تــا چنــد هفتــه طــول بکشــد.
6. مقــاالت مفیــد و آموزنــده ای را منتشــر کنیــد و از روش هــای مطمئــن بــرای آن هــا 

بــک لینــک بگیریــد.
7. ایــن مرحلــه مخصــوص وب ســایت هایی اســت کــه توســط گــوگل جریمــه شــده اند. 
در ایــن حالــت بایــد پــس از طــی مراحــل بــاال بــه قســمت خطاهای کنســول جســتجو 
مراجعــه کنیــد و پــس از پیــدا کــردن و اطمینــان از رفــع خطاهــای مرتبــط، درخواســت 
ــپس  ــر و س ــورد نظ ــه م ــر روی آدرس برگ ــک ب ــا کلی ــا را )ب ــدد آن ه ــس مج ایندک
 )REQUEST INDEXING و کلیــک بــر روی دکمــه Inspect URL اســتفاده از گزینــه

بــرای گــوگل ارســال کنیــد. 
 

اگــر رقبــای شــما از ســئوی منفــی و مزرعــه لینک بــرای آسیب رســانی اســتفاده 
کردنــد، چــه بایــد کرد؟

ــد  ــتفاده می کنن ــک اس ــه لین ــایت هایی ه از مزرع ــوگل وب س ــه گ ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــاش  ــا ت ــرای وب ســایت های رقب ــن روش ب ــا اجــرای ای ــد، برخــی ب ــه می کن را جریم
ــب  ــوارد، وب ســایت رقی ــاره ای از م ــد. در پ ــه آن هــا را پاییــن بیاورن ــا رتب ــد ت می کنن
ــود را  ــبی خ ــه نس ــا رتب ــد ت ــل می کن ــه، مقابله به مث ــدام تافی جویان ــک اق ــز در ی نی
از رقیــب باالتــر ببــرد. چنانچــه شــما هــم تحــت حملــه ایــن روش ســئوی منفــی قــرار 
 Disavow Links گرفتیــد، بــا طــی مراحلــی کــه در بــاال بــه آن هــا اشــاره شــد از ابــزار
Tool اســتفاده کــرده و عــدم کنتــرل خــود بــر لینک هــای مزبــور را بــه گــوگل اعــام 

کنیــد.

ــاوت  ــف ســئوی کاه ســفید، کاه ســیاه و کاه خاکســتری و تف ــد: تعری بیشــتر بدانی
آنهــا بــا یکدیگــر
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حرف آخر
ــای  ــره روش ه ــک در زم ــه لین ــه روش مزرع ــز و از جمل ــد آمی ــای ترفن ــه روش ه هم
ســئوی کاه ســیاه قــرار می گیرنــد؛ چراکــه محتــوای وب ســایت هایی کــه از ایــن روش 
اســتفاده می کننــد غالبــًا بــه هــم ربطــی پیــدا نمی کنــد، توســط انســان تولیــد نشــده 
ــایت های  ــی از وب س ــا کپ ــاص ی ــرویس های خ ــا س ــا ی ــق برنامه ه ــتر از طری )بیش
ــته  ــر داش ــه خاط ــی دارد. ب ــیار پایین ــت بس ــوالً کیفی ــود( و معم ــاد می ش ــر ایج دیگ
ــک  ــای لین ــی مزرعه ه ــه راحت ــد ب ــتجو می توانن ــای جس ــروزه موتوره ــه ام ــید ک باش
ــراغ  ــه س ــئو ب ــت س ــدف تقوی ــا ه ــوان ب ــچ عن ــه هی ــن ب ــد؛ بنابرای ــایی کنن را شناس
اســتفاده از چنیــن روش هایــی نرویــد کــه در نهایــت چیــزی به جــز هــدر رفتــن منابــع 

و پشــیمانی بــه بــار نخواهــد آمــد.
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