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در اینترنت پیدا می شود با اشاره به اینکه لینک سازی داخلی بسیار پیچیده و تقریبا هر مقاله ای که درباره لینک سازی داخلی 

ساده است و همه وبمستران باید آن را از طرفی، لینک سازی داخلی مفهومی بسیار  اما است.شروع شده  ،بسیار با اهمیت است

صرفنظر از اینکه  بسیار پیچیده است. ،انجام دهند و از طرف دیگر تئوری، فرآیند و بهترین روش های لینک سازی داخلی بهینه

 ست.این فرآیند چقدر ساده یا چقدر پیچیده است، هیچ کس بحثی در این موضوع ندارد که: لینک سازی داخلی بسیار با اهمیت ا

در یک تکنیک قدرتمند در سئو محسوب می شود. لینک سازی داخلی استراتژیک و هدفمند مخصوصا برای بازاریابی محتوا، 

این مقاله قصد داریم تا بر روی لینک سازی داخلی برای بازاریابی محتوا تمرکز کنیم، چون یکی از ساده ترین روش های رشد 

ه لینک سازی داخلی بین صفحات و مطالب بالگ کار ساده ایست که قطعا برای آن به عالوه اینکسئو نیز محسوب می شود. 

 قرار نیست این مقاله را مطالعه کنید.

 در هر مرحله ای از علم سئو باشید، بد نیست برخی مباحث پایه ای را با هم بررسی کنیم:

 

 لینک سازی داخلی چیست؟

حه ای دیگر از آن وصل می کند. دامنه منبع لینک با هدف لینک یکسان از وبسایت شما را به صفیک لینک داخلی، صفحه ای 

 است.

 

 هدف از لینکسازی داخلی

 لینک سازی داخلی در وبسایت شما سه هدف اصلی را دنبال می کند:

 کمک به مسیریابی بهتر کاربر در سایت .1
 ساختار و سلسله مرتب سایت را تعریف می کند. .2
 و قدرت رتبه بندی را میان صفحات سایت توزیع می کند. (PA)اعتبار صفحات  .3

در ادامه مورد سوم را با هم بررسی می کنیم، اینکه چطور لینک سازی داخلی می تواند اعتبار و رتبه بندی را میان صفحات 

 یک وبسایت توزیع کند.

 

 تئوری پشت پرده لینک سازی داخلی

لینک سازی حدودی مصنوعی به نظر می رسند و اصل قضیه این است که: " بیشتر اطالعات و استراتژی های لینک سازی تا

سایت برای نمایش در نتایج جستجو را باال می برد. لینک های درون سایت این کار را با ارائه مسیریابی داخلی قدرت میانگین 

 دار بین صفحات انجام می دهد."ایجاد پیوندی معناساده برای خزنده های گوگل، باال بردن زمان حضور کاربر در سایت و 

 خب برسیم به استراتژی های الزم برای لینک سازی درون سایت:

 

 استراتژی لینک سازی داخلی در راستای بهبود سئو 7

 محتوای فراوان تولید کنید. .1

ای داخلی لینک هقدم اول برای ساخت برای ساخت لینک های داخلی فراوان شما به صفحات داخلی فراوانی نیاز خواهید داشت. 

 هر یک از این دو مورد وابسته به مورد دیگر است. برای وبسایت است.بی نقض، تولید محتوا بر پایه سئو 

هرچه تعداد لینک ها وقتی شما محتواهای فراوانی تولید کنید، ایده های بسیاری برای لینک دهی به صفحات دیگر خواهید داشت. 

 ژی لینک سازی داخلی شما قوی تر خواهد بود.به صفحات دیگر بیشتر باشد، استرات

برخی استراتژی های لینک سازی، فرمول معینی برای تعداد لینک ها، تعداد صفحات و ارتباط محتواها برای لینک دادن تعیین 

جلوه کند و مفید می کنند. به نظر بنده این موضوع اهمیتی ندارد چرا که تا وقتی تعداد لینک ها به حدی زیاد نباشد که غیرطبیعی 



باشد، روی انکرتکست مرتبط قرار گیرد و به صفحه با ارزش دیگری وصل شود، نه تنها ضرری ندارد بلکه بسیار مفید خواهد 

 مانند استراتژی لینک سازی که ویکی پدیا پیروی می کند. بود.

 استفاده کنید. تبرای لینک دهی از انکرتکس .2

انکرتکست ا صفحه هدف، برای کاربر و موتور جستجو، لینک شما باید بر روی برای حفظ زمینه لینک و درک ارتباط ب

اگر بخصوص خود قرار بگیرد. ساخت لینک بر روی یک عکس مشکلی ندارد، هر چند منبع خوبی برای لینک دهی نیست. 

خواهید تصویر را  تصویر را بنویسید. برای نوشتن این توضیحات فرض کنید می Altعکسی را لینک کردید حتما توضیحات 

 را بنویسید. image altبرای یک شخص نابینا توضیح دهید و 

کاربر و مفید  ،یک انکرتکست را دوبار لینک نکنید. به هر صفحه داخلی دیگر، بیش از یک بار لینک ندهید. هنگام لینک سازی

 تباه بیاندازید. موتورهای جستجو را به اشزدن بودن لینک را در نظر بگیرید و سعی نکنید با حقه 

 به صفحات اصلی سایت لینک ندهید. .3

 دو نوع لینک سازی وجود دارد که باید از آنها دوری کنید:

بهتر است که روی باال بردن اهمیت بسیاری از وبسایت ها تعداد زیادی لینک به صفحه اصلی خود می دهند. :  صفحه اصلی

 تا به صفحه ای که دسترسی به آن بسیار ساده است، لینک دهید.صفحات داخلی کار کنید و سئو سایت را پیشرفت دهید 

از آنجایی که می این یک اشتباه رایج بسیاری از کسانی است که بازاریابی محتوا را به تازگی شروع کرده اند. : تماس با ما

"برای اطالعات بیشتر با ما انکرتکستی مانند در انتهای مطلب خواهند ورود کاربر را به تماس گرفتن با شرکت منجر کنند، 

 هرگز به صفحه تماس با ما لینک ندهید مگر اینکه بسیار واجب باشد. تماس بگیرید" را به صفحه تماس با ما لینک می کنند.

وقتی دسترسی به صفحه اصلی شما برای کاربر به راحتی کلیک بر  در کل، هدف اصلی پیش از موتورهای جستجو کاربر است

و دسترسی به تماس با ما در منوی اصلی و فوتر وجود داشته باشد، لینک دهی به این صفحات ارزشی نخواهد روی لوگو سایت 

 داشت و به تبع آن از دید موتورهای جستجو نیز بی ارزش خواهد بود.

 بهترین لینک ها و طبیعی ترین آن در بازاریابی محتوا، در اعماق محتوای سایت خواهند بود.

 

 کنید که برای کاربر مفید باشد. طوری لینک سازی .4

زمانی به صفحه دیگری از وبسایت خود لینک دهید، که این این لینک ارزش و اطالعت بیشتری در اختیار کاربر می گذارد تا 

این سبک لینک سازی، ارتباط کاربر با وبسایت شما را باالتر می برد در صورت لزوم وارد شود و صفحه دوم را مطالعه کند. 

 را بهبود می بخشد.  UXعث می شود تا زمان بیشتری در سایت بگذراند و فاکتورهای رضایت کاربر و با

وقتی شما صفحه ای را در داخل محتوای خود لینک می کنید، به موتورهای جستجو این پیام را می فرستید که صفحه هدف این 

وای مورد نظر دسترسی داشته ا کلیک بر روی آن به محتلینک به قدری مرتبط و مهم است که می خواهید کاربر به سادگی و ب

محتوای لینک شده را باشد و هم چنین صفحه لینک شده به قدری با ارزش و مرتبط است که کاربر صفحه فعلی را ترک و 

 مطالعه کند.

ارزش مطالعه  لینک های داخلی سیگنال قدرتمندی برای کاربران و موتورهای جستجو محسوب می شوند که صفحه لینک شده

دارد. کاربران نیز همواره رفتار خوبی نسبت به این لینک ها دارند هم چنین موتورهای جستجو آن ها را دوست دارند و در 

 نهایت بهبود سئو. یک معامله برد، برد.

 

 صفحات مرتبط با یکدیگر را به هم لینک دهید. .5

و صفحه ای دیگر با عنوان قفس طوطی داریم. این دو صفحه فرض کنیم که ما در وبسایت خود صفحه ای راجع به غذای سگ 

 با چه منطقی به یکدیگر مرتبط هستند؟

ارتباط قوی ای بین غذای سگ و قفس طوطی وجود ندارد، مخصوصا در نگاه عامیانه. احتماال لینک سازی بین این دو صفحه 

 هیچ ارزش افزوده ای برای صفحات در پی نخواهد داشت.



ای درباره غذای طوطی در وبسایت داریم، لینک دهی به صفحه قفس طوطی در آن می تواند بسیار مفید باشد،  اما، اگر صفحه

هم برای کاربر و هم برای موتور جستجو، چرا که تکرار عبارت طوطی به سادگی این درک را به جستجوگر می دهد که این دو 

 صفحه محتوایی مرتبط دارند.

 صفحات مرتبط خود لینک دهید.تا جاییکه امکان دارد، به 

 

 لینک فالو بدهید. .6

برای لینک سازی داخلی در سایت بهترین نوع لینک همان لینک فالو است. برای فالو بودن لینک نیازی نیست که شما کاری 

را در  "rel="nofollowانجام دهید بلکه به صورت پیش فرض تمام لینک ها فالو هستند مگر بخواهید نو فالو باشد که بایستی 

 htmlرا انتخاب کنید تا کدگذاری  inspectکلیک راست کنید و سپس  nofollowمی توانید روی کلمه  اضافه کنید. a>انتهای 

 لینک نوفالو را مشاهده کنید.

 Link"یک استراتژی قدیمی برای لینک سازی این بود که اکثر لینک های داخلی را نوفالو می گذاشتند تا تمام ارزش لینک 

Juice" .این روش برای بهبود سئو هیچ نتیجه ای در پی نخواهد داشت. به یک صفحه بخصوص منتقل شود 

 

 در محتواهای خود به تعداد منطقی لینک داخلی بگذارید. .7

 ساده است: "لینکاصال نیازی نیست تا حتما تعداد لینک های داخلی خیلی زیاد باشد، دستورالعمل گوگل در این باره نیز کامال 

 .های داخلی را در هر صفحه به تعداد منطقی استفاده کنید"

 در حقیقت هیچ کس نمی داند. اما سوال اینجاست که خب تعداد منطقی چند لینک است؟

سخ هم پا Matt Cuttsخیلی ها در جامعه سئو در رده باال، سعی کرده اند به این سوال پاسخ دهند اما حتی وبمستر معروف 

به نظر می آید با توجه به حجم محتوا تا صد لینک هم می تواند درست باشد" بعد از مکثی ادامه نمی دهد: " کاملی به این سوال

 هم بکار بگیرید." 100می دهد: "خب در بعضی موارد می توانید لینک های بیشتر از 

لینک های قابل کلیک صفحه می لینک شامل تمام  100پس حاال می توانید در محتوای خود صد لینک داخلی بگذارید؟ خیر. این 

لینک هم خیلی عدد بزرگی برای  100تا تبلیغات بنری و ... پس در نظر داشته باشید تعداد شود، از هدر، فوتر و سایدبار گرفته 

 یک وبسایت نیست، مخصوصا وبسایت های محتوا محور.

صفحه مرتبطی هدایت کند و تکراری نباشد، با تعدادی پیشنهاد ما برای لینک سازی داخلی، تا جاییکه مفید باشد و کاربر را به 

اگر وبسایت شما تعداد لینک های باالیی در بدنه خود  که واقعا منطقی به نظر برسد و غیرطبیعی و زیاد جلوه نکند مناسب است.

 لینک نشود. 150دارد، به تعداد لینک های داخل محتوا توجه کنید که مجموعا باالی 

 

 ونده در تمام صفحات سایت را محدود کنید.لینک های تکرار ش

گفته می شود که در تمام صفحات سایت تکرار می شوند. این لینک ها در صورتی که به  site wide linkبه این نوع لینک ها 

یت داشته دامنه خارجی داده شده باشند، اعتبار خود را از تمام صفحات سایت می گیرند پس نباید تعداد زیادی از آنها را در سا

 به صورت بک لینک تمام صفحات دیده می شود. بک لینک در سایت های معتبر  10باشیم، معموال تا 

تای آن می تواند ضرر بزرگی به سئو سایت بزند.  50اگر این لینک ها به صفحه ای داخلی اشاره می کنند تعداد بیشتر از 

 دند توسط الگوریتم های گوگل جریمه شدند.بسیاری از سایت ها که فاکتورهای ذکر شده را رعایت نکر

 

 حرف آخر...

موردی که برایتان بیان کردیم، کار سخت و پیچیده ای نیست و تاثیری عالی برای  7ن لینک سازی ساخته شده با در نظر گرفت

اده اید، بهتر است اگر تا به االن به لینک سازی داخلی سایت اهمیت ندبهبود سئو و کسب نتایج برتر در گوگل خواهد داشت. 

 برگردید و ارتباط صفحات خود را با لینک دهی داخلی بیش از پیش کنید.

 ان به اشتراک بگذارید. اگر این مطلب برای شما مفید بود، با دوستانت



 


