
 

 های کاربردی برای سئوافزونه
های مدیرت محتوا است که برای موتورهای جستجوگر بسیار جذاب است و به وردپرس یکی از قدرتمندترین سیستم

 .سازی آن پرداختتوان به بهینهتر خیلی ساده میعبارت ساده

های آن استفاده کنید. افزونه های توانید از قابلیتهای بسیار زیادی بر روی وردپرس قابل نصب است که میافزونه

اند و در این مقاله به باشند که در نزد کاربران وردپرس بسیار محبوبهای وردپرس میسئو از پرکاربردترین افزونه

 .پردازمهای سئو میتا از بهترین افزونه ۵معرفی 

ها از طریق کند چراکه اکثر بازدیدکنندهمبحث سئو در تمام مراحل طراحی و مدیریت سایت نقش مهمی ایفا می

شود شوند و تالش برای بهبود رتبۀ سایت در موتورهای جستجو سبب میموتورهای جستجو با سایت شما آشنا می

 .مخاطب بیشتری را جذب کنید

 سئو چیست؟

آید و افزونه سئو وردپرس کمک های مدیریت محتوا از دید سئو به حساب میوردپرس، یکی از بهترین سیستم

ا دارند و هوشمندانه های سئو توانایی آنالیز محتوای سایت رکنند. افزونهسازی سایت میشایانی به وبمسترها در بهینه

 .دهندنقاط ضعف را شناسایی کرده و به شما هشدار می

40Tش نصب وردپرس در شش دقیقهآموز! 

ها نتایج خوبی های سئو وردپرسی رایگان و پولی زیادی وجود دارند اما همه آننکتۀ حائز اهمیت این است که افزونه

تواند سازی سایت میهای سئو برای بهینهترین و بهترین افزونهآورند. بنابراین انتخاب قویرا برای شما به ارمغان نمی

 .های وردپرسی باشدمسائل سایتترین از مهم

های سئو وردپرس کنم و سپس به معرفی برترین افزونهدر این مطلب ابتدا معیارهای مهم در انتخاب افزونه را ذکر می

 .پردازممی

 معیارهای مهم در انتخاب افزونه برای سئو سایت
 را انتخاب کنیم؟شود این است که چگونه یک افزونه سئو خوب سؤالی که در اینجا مطرح می

ترین هایی داشته باشد؟ در ادامه برخی از پارامترهای مهم را در انتخاب بهترین و قویاین افزونه باید چه ویژگی

 :کنمافزونه ذکر می

بایست امکانات مختلفی را در اختیار کاربران بگذارد تا نیاز به نصب یک افزونه سئو خوب می  :های سئو مختلفقابلیت •
 .ای متعدد را کاهش دهدهافزونه

های افزونه آگاه شوند و با نحوۀ عملکرد آن آشنا کنند تا از تمام ویژگیمستندات به کاربران کمک می  :مستندات کامل •
 .شوند

های فعال افزونه، نظرات توانید با بررسی تعداد نصبمی  :هانقدهای مثبت و امتیاز باال و تعداد نصب فعال افزونه در سایت •
 .ران و امتیازی که به آن دادند به اطالعات خوبی در مورد میزان محبوبیت و ارزش نصب آن دست یابیدکارب

سایت شما است. عدم توجه به این مورد های وبیکی از فاکتورهای مهم، سازگاری با سایر افزونه  :هاسازگاری با سایر افزونه •
 .توان مشکالت بسیاری برای شما ایجاد کندمی

های گوگل و بایست همواره بر طبق تغییرات الگوریتمیک افزونه سئو خوب می  :های منظمروزرسانیی خوب و بهپشتیبان •
روز نشود ممکن است مشکل ای مدت زیادی بهروزرسانی شود. اگر به این مورد دقت نشود و افزونههمچنین وردپرس به
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خوبی از آن پشتیبانی کند دهنده افزونه باید بهد. از طرفی توسعهها یا خود وردپرس ایجاد شوعدم سازگاری با سایر افزونه
 .روزرسانی افزونه و بخش پشتیبانی را بررسی کنیدحل ارائه کند. حتمًا قبل از نصب، تاریخچه بهو برای مشکالت کاربران راه

یا تجاری بودن افزونه،  برخی دیگر از پارامترها همچون نصب و پیکربندی آسان، رابط کاربری کاربرپسند، رایگان

 .توانند در انتخاب افزونه مهم باشنددست نیز می سازگاری با زبان فارسی و مواردی از این

 افزونه های کاربردی سئو در وردپرس
  Yoast SEO افزونه سئو وردپرس •
 AMP  افزونه •
  Rank Math SEO افزونه سئو وردپرس •
 Broken Link Checker  افزونه سئو وردپرس •
 All In One Schema.org Rich Snippets  زونه سئو وردپرساف •

 Yoast SEO افزونه سئو وردپرس
های نام دارد. این افزونه بیشترین نصب را در بین افزونه Yoast SEO  ای که قصد معرفی آن را دارماولین افزونه

 .را گرفته است ۵از  ۴٫۹توجه  نظر کاربران امتیاز قابلمحبوب سئو دارد و طبق 

های فراوان آن است. این به خاطر نصب و تنظیمات راحت آن و همچنین قابلیت Yoast SEO محبوبیت افزونه

جز ابزارهایی هستند که با  Moz و Yoast های رایگان و تجاری ارائه شده است. افزونهصورت نسخهافزونه به

 .بهتری داشته باشید تولید محتوا توانیدها میآناستفاده از 

 Yoast SEO برخی از امکانات افزونه

تواند کلمه یا عبارت کلیدی که در این افزونه شما می : هاسازی بر اساس کلمات یا عبارات کلیدی و مترادف آنبهینه •
کند تا مشخص کند محتوای شما را چک میبندی شود را مشخص کنید. این افزونه خواهید آن مطلب بر آن اساس رتبهمی

های اید یا خیر. در نسخه پرمیوم، عالوه بر این مورد، برحسب تمام حالتآیا به میزان کافی از آن عبارت استفاده کرده
 .کندمختلف آن عبارت یا کلمه نیز آنالیز می

توانید تنها یک عبارت کلیدی گان شما میدر نسخه رای  :سازی محتوا برای کلمات مرتبط (فقط در نسخه پرمیوم)بهینه •
عنوان کلمات کلیدی آن مطلب تعیین مشخص کنید اما در نسخه پرمیوم این امکان وجود دارد که چند کلمه مرتبط را به

 .کنید و در نتیجه مخاطبان بیشتری را جذب کنید
این قابلیت را دارد که متن شما را آنالیز کند  نسخه پرمیوم این افزونه  :سازی داخلی (فقط در نسخه پرمیوم)پیشنهاد لینک •

 .اید لینک دهیدیک از محتوایی که منتشر کرده و پیشنهاد دهد به کدام
هایی همچون گوگل، پینترست پلتفرم org با افزودن کد  :گوید این صفحه شما دقیقًا در مورد چه چیزی استبه گوگل می •

 .داشت و غیره درک بهتری از محتوای صفحه خواهند
توانید بررسی کنید آیا مطلب بدین ترتیب می  :نمایش صفحه شما در نتایج جستجو گوگل بر روی دسکتاپ و موبایلپیش •

 .کنید یا خیرشما جذاب است و اگر به جای کاربر باشید روی آن کلیک می
 )فقط نسخه پرمیوم( های اجتماعی فیس بوک و توئیترنمایش صفحه شما در شبکهپیش •
 .ه پیشنهاداتی جهت بهبود خوانایی مطالبارائ •
  Breadcrumbs  کنترل کامل بر روی •
 .و مشخص کردن کنونیکال برای رفع این مشکل Duplicate content امکان شناسایی متون تکراری یا •
 WordPress  سازگاری با ویرایشگرهای مختلف •

https://yoast.com/
https://yoast.com/


 
، htaccess. و txt هایائل فنی همچون ویرایش فایلبا این افزونه شما قادر به مدیریت مس  :مدیریت مسائل فنی سایت •

 های جستجوی گوگل و وبمستر بینگ و موارد فنی دیگر خواهید بود. افزونهو اتصال آن به کنسول Sitemap ساخت
Yoast SEO تر سایت شما را خزش و کند تا با سرعت بیشتر و راحتهای موتور جستجو فراهم میشرایط را برای ربات

 .کنندایندکس 
 .مدیریت ریدایرکت صفحات (فقط نسخه پرمیوم) •
روزرسانی هایش را بهبار در سال الگوریتم ۶۰۰-۵۰۰روز بودن افزونه سئو بسیار مهم است چراکه، گوگل به  :روزرسانی افزونهبه •

 .بردمیشود، اما در نسخه رایگان زمان بیشتری هفته آپدیت می ۲کند! نسخه پرمیوم این افزونه هر می
 .های اجتماعیسازی محتوا برای گوگل و شبکهبهینه •
 .امکان تعیین عنوان و توضیحات •
 .های داخلی و خارجی متنبررسی تعداد لینک •
 .های قرمز، نارنجی و سبزرابط کاربری کاربرپسند و نمایش بهینه بودن محتوا از لحاظ سئو و خوانایی با رنگ •

خیلی مشکلی با زبان فارسی نداشته و در قسمت تنظیمات  Yoast SEO فزونهدیگر نکتۀ جالب توجه این است که ا

 .چین شده استطور کامل فارسی و راستو آنالیز محتوا به

توانید کند اما اگر به امکانات پیشرفته آن نیاز دارید مینسخه رایگان این افزونه تا حد زیادی انتظارات را برآورده می

 .کنیدنسخه پرمیوم را خریداری 

 AMP افزونه
AMP های موبایل باشد که برای سرعت بخشیدن به بارگذاری صفحات در دستگاهباز گوگل میهای متنیکی از پروژه

آن را برای یکی  توانیدآید که میها در این حوزه به حساب مییکی از بهترین AMP توسعه داده شده است. افزونه

 :از سه حالت زیر پیکربندی کنید

• Standard  توانید ازدر این حالت شما می AMP عنوان یک فریم ورک برای کل سایتتان استفاده کنید. نیازی به جدا به
نیست. این در حالی است که در دو حالت دیگر یک صفحه دارای آدرس کنونیکال و  AMP و غیر AMP کردن محتوای

 .باشدمی AMP آدرس
• Reader   ،در این حالتAMP که در دو حالت دیگر کل  شود در صورتیها یا صفحات ارائه میبرای یک سری از پست

 .شودبه کاربر نشان داده می AMP صورتسایت به
• Transitional  در این حالت نسخه AMP سایت در کنار نسخه غیر AMP شود و به شما این فرصت راسایت ارائه می 

 .سازگار کنید AMP تدریج بادهد تا سایتتان را بهمی

 :ها عبارتند ازهای بسیار زیادی دارد که برخی از آنویژگی AMP افزونه

 ها و رسانهها، برگهروی نوشته AMP امکان فعال کردن •
 تر کردن سرعت بارگذاری صفحاتاستفاده از کش برای سریع •
 به جهت بررسی و ارزیابی رفتار کاربران AMP اضافه کردن آنالیتیکس به افزونه •
 های هسته وردپرسپشتیبانی از قالب •
 طور اتوماتیکهای بالاستفاده بهCSS حذف •
 روزرسانی سریعپشتیبانی قوی و به •

https://wordpress.org/plugins/amp/


 
 Glue for Yoast SEO & AMP  کنم افزونهکنید، توصیه میاستفاده می Yoast SEO و افزونه AMP اگر از افزونه

 .شما اضافه کند AMP های مناسب سئو را به محتوایبتواند متا داده Yoast را نیز نصب کنید تا

 کمک سئو تکنیکال تواند به شما در بهبودتا حد زیادی می AMP البته این نکته را نیز در نظر داشته باشید که افزونه

 .کند

 Rank Math  افزونه
 .هست Rank Mathای که جا داره در لیست بهترین افزونه های سئو وردپرس ازش نام ببرم، افزونه دیگه

ارید را در دسترس شما قرار میدهد. بعد از نصب پالگین سایت بهش احتیاج د سئو داخلی این افزونه به هرچیزی که در

 .انجام بدهید Wizard باید مراحل ثبت نام را به صورت

 هایبعد از تنظیمات اولیه با تعداد زیادی از تنظیمات از جمله مدیریت ریچ اسنیپت، انجام ریدایرکت، متا تگ

NoIndex ،NoFollow ،Noarchiveها تنها بخش و غیره روبرو میشوید. این ٤٠٤ ، نقشه سایت، شناسایی صفحات

 .هستند Rank Math هایکوچکی از قابلیت

اختصاصی این  URL دانید که برای بررسی وضعیت سایت باید بهبدون شک با گوگل سرچ کنسول کار کردید و می

است که میتوانید آورید این بدست می Rank Math کنسول وارد بشوید. اما یکی از امکانات جالبی که با نصب

 .ها و آمارهای گوگل سرچ کنسول را مستقیم در پیشخوان وردپرس سایت مشاهده کنیدبخشی از داده

وبسایت بخشی از این اطالعات  impression اطالعاتی مثل کلمات کلیدی پر امتیاز، خطاهای سایت و یا تعداد

 .نمایشی در پیشخوان وردپرسی شما هستند

 Rank Math  ز افزونهبخشی از امکانات بار

 بهینه سازی متن براساس کلمه کلیدی •
 نهایت کلمه کلیدی با فیلتر مخصوصامکان اضافه کردن بی •
 امکان اضافه کردن عنوان و توضیحات متا •
 Title و Alt با ویژگی سئو عکس •
 کنونیکال به صورت هوشمند URL قابلیت اضافه کردن •
 های داخلیپیشنهاد لینک •
 XML ایجاد نقشه سایت •
 هاو لیست آن ۴۰۴مانیتور خطاهای  •
 امکانات ریدایرکت هوشمند •
 robots.txt فایل امکان اصالح •
 htaccess. امکان اصالح فایل •
 پشتیبانی از وردپرس چندسایته •
 پشتیبانی از ووکامرس •
 ادغام با گوگل سرچ کنسول و نمایش برخی اطالعات در پیشخوان وردپرس •
 معرفی بهتر سایت در نتایج موتور جستجو ریچ اسنیپت و ساخت اسکیما برای •
 امکان پنهان سازی بخشی از تنظیمات افزونه براساس نقش کاربر سایت (مدیر، نویسنده و ..) •

https://wordpress.org/plugins/glue-for-yoast-seo-amp/
https://wordpress.org/plugins/glue-for-yoast-seo-amp/
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 Broken Link Checker افزونه سئو وردپرس
های سایت صورت پیوسته به بررسی لینکیک افزونه قدرتمند و رایگان است که به Checker Broken Link افزونه

 .دهدهای نامعتبر به شما هشدار میپردازد و در صورت پیدا کردن لینکمی

ر و های نامعتبها برای بررسی و اصالح لینکاین افزونه کاربردی که به اعتقاد فعالین این حوزه، یکی از بهترین افزونه

بر تجربه  ۴۰۴کند. خطای دارند را شناسایی می ۴۰۴های داخلی و خارجی نامعتبر که خطای باشد، تمام لینکخراب می

 .را مطالعه کنید مقاله تأثیر تجربه کاربری بر سئو کنمکاربری و درنتیجه سئو سایت شما تأثیر منفی دارد. توصیه می

های ه و لینکها، بوکمارک ها و دیگر محتوای سایت پرداختاین افزونه بالفاصله پس از نصب شدن، به آنالیز پست

تواند از چند دقیقه تا چند ساعت زمان ببرد. کند. بسته به سایز سایت شما این مرحله میسایت را شناسایی می

کنترل پنل  Tools ها پرداخته و در صورت مشاهده لینک نامعتبر، در قسمتسپس به چک کردن هر یک از لینک

های نامعتبر، اقدامات متعددی توانید با بررسی لیست لینکپردازد. حال شما میمدیریت وردپرس به اعالم آن می

 :انجام دهید ازجمله

• Edit URL  دهد که آدرس لینک را تغییر دهیدبه شما این امکان را می. 
• Unlink  دهد تا لینک موردنظر را پاک کرده و انکر تکست را به یک متن عادی تبدیل کنیدبه شما این امکان را می. 
• Not broken  اگر پس از بررسی متوجه شدید لینک موردنظر مشکلی ندارد این گزینه را انتخاب کنید. 
•  Dismiss توانید برای نادیده گرفتن آن لینک استفاده کنیداز این گزینه می. 

 :آورده شده است Broken Link Checker های افزونهترین ویژگیدر ادامه برخی از مهم

 ها، قسمت نظرات و فیلدهای دلخواهنوشتههای صفحات، نظارت بر لینک •
 های نامعتبر، تصاویر ناموجود و ریدایرکت هاشناسایی لینک •
 شده از طریق پیشخوان یا ایمیلاعالن موارد شناسایی •
 هاهای نامعتبر در پستامکان تغییر نحوه نمایش لینک •
 های نامعتبر توسط موتورهای جستجوامکان جلوگیری از دنبال شدن لینک •
 ها بر اساس آدرس، انکرتکست و موارد دیگرقابلیت جستجو یا فیلتر کردن لینک •
 طور مستقیم از صفحه افزونهها بهقابلیت ویرایش لینک •
 پیکربندی آسان •

 All In One Schema.org Rich Snippets  افزونه سئو وردپرسی
خواهم یکی از برترین هستند و در این قسمت می که ریچ اسنیپت و اسکیما یکی از عوامل مؤثر برای بهبود سئوازآنجایی

 .ها را معرفی کنم، بهتر است ابتدا با این دو مفهوم کاربردی و جالب آشنا شویدهای مرتبط با آنافزونه

 (schema) اسکیما
شوند. سایت اضافه میگذاری محتوا به کدهای وباسکیما درواقع یکسری داده و دستورات است که به جهت نشانه

شود. درواقع های مهم آن مشخص میهای موتور جستجو، بخشبا این روش، پس از خزش سایت توسط ربات

 .هایی از متن را داردحکم هایالیت کردن قسمت (schema markup) گذاری اسکیمانشانه

https://wordpress.org/plugins/broken-link-checker/
https://alisalahi.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://alisalahi.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


 

 (rich snippet) ریچ اسنیپت
ای، تصویر نویسنده و بندی ستارهبا درجهشده صفحه است که در یک فرمت زیبا همراه ریچ اسنیپت اطالعات خالصه

 .شودغیره در گوگل، یاهو، بینگ و گاهی فیس بوک نمایش داده می

های جستجوی باشد. درواقع ریچ اسنیپت ها المانگذاری اسکیما میریچ اسنیپت، نتیجۀ استفاده از ساختار نشانه

شوند ترافیک کنند و سبب میکاربر را جلب می بصری هستند که با نمایش ظاهری متفاوت در نتایج جستجو، توجه

 .بیشتری داشته باشید

رایگان است که امکان ایجاد یک ریچ اسنیپت جذاب  All In One Schema.org Rich Snippets افزونه وردپرسی

کند. بدین ترتیب شما های ساختاریافته صفحات سایت را در نتایج جستجوی گوگل، یاهو و بینگ فراهم میدادهاز 

 .یابدسایتتان افزایش می (CTR) شوید و درنتیجه نرخ کلیکمتمایز از رقبا نشان داده می

های افراد، محصوالت، دستور پخت، برنامهها، رویدادها، این افزونه شامل انواع مختلفی از اسکیما مانند نقد و بررسی

 .گرددافزاری، ویدئو و مقاالت مینرم

 بندیجمع
های سئو وردپرس، بایست همواره به بررسی مشکالت موجود بپردازید و افزونهرو میسئو فرایندی مستمر است و ازاین

 .وتورهای جستجو ایفا کنندسازی آن برای متوانند نقشی اساسی در شناسایی نقاط ضعف سایت و بهینهمی

کنند. های مختلف و ارائۀ یک سری امکانات شما را در بهبود سئو سایت یاری میها با اعالنبرخی از این افزونه

را مطالعه کنید و با یک دید مناسب نسبت به  سئو چیست کنم حتما اولین مقالۀ آموزشی سئو با عنوانپیشنهاد می

 .سئو بپردازید

و از این های سئو وردپرس بپردازم. امیدوارم نهایت استفاده رتا از بهترین افزونه ۵در این مطلب سعی کردم به معرفی 

 .مقاله برده باشید
 

https://wordpress.org/plugins/all-in-one-schemaorg-rich-snippets/
https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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