
 

 ست؟یانکرتکست چ

سئو  یاز فاکتورها یکیشود.  یآن به صفحه هدف منتقل م یرو کیاست که کاربر با کل یمتن Anchor Text ایانکر تکست 

موضوع و انواع انکر تکست  نیبا ا شتریب ییآشنا یاست. برا یساز  نکیانکر تکست در ل تیکه کمتر به آن اشاره شده، اهم

 .دیرا از دست نده ریمطلب ز

که  ی. در واقع به کلمه امييگو یشود، انکر تکست م یداده م نکیل گرید یمتن که توسط آنها به صفحه ا کیدر  یکلمات به

انکر تکست رنگ آن  یاز نشانه ها یکی. مييگو یم anchor textشود،  یمنتقل م گرید یآن به صفحه ا یرو کیکاربر با کل

 .شود یمشخص م یاست که در اکثر مواقع با رنگ آب

 

 : دیدقت کن ریمثال به جمله ز  یبرا

 شود.  یانجام م یو حرفه ا یبه طور تخصص علی صالحی توسط تیسا یساز  نهیسئو و به خدمات

 .میساخته ا نکیصفحات مرتبط با آنها ل یبرا ،علی صالحیو  یساز  نهیجمله با دو انکر تکست سئو و به نیا در

جستجو  یموتورها رایاست. ز تیمورد اهم اریبس د،یده یم نکیکه به آن ل یانکر تکست متناسب با موضوع صفحه ا انتخاب

 نکیو متن ل نکیکلمه انکر تکست از عنوان ل یاوقات بجا یشوند. برخ یآن صفحه م تیفعال گسترهتوسط انکر تکست متوجه 

 شود. یاستفاده م زین

 نشان دهند. جیشما را در نتا تیهنگام سرچ انکر تکست ها سا نگیگوگل و ب اهو،یجستجو  یموتورها لیدل نیهم به

در  یدیداده شود، آن صفحه با همان موضوع و کلمه کل نکیل تیاز سا یانکر تکست مشخص به صفحه ا کیکه با  یصورت در

 است. تیمورد اهم اریبس یساز  نکیانتخاب انکر تکست هنگام ل لیدل نیگوگل ثبت خواهد شد. به هم

  

anchor text دارند؟ یها چه کاربرد نکیدر ل 

است که به آن نسبت داده  یمربوط به انکر تکست نک،یل نیاز ا یشوند. بخش یساخته م HTMLقطعه کد  کیها توسط  نکیل

 شده.

   

 انکر تکست کدام است؟ انواع

انجام  یساز  نکیل یصفحه ا یمورد نظرشان برا یدیتوانستند، توسط کلمه کل یم یگذشته سئوکاران و وبمستران به راحت در

 . ستندیبرخوردار ن یکسانیانکر تکست ها از ارزش  یدهند. اما امروزه تمام شیداده و رتبه خود را افزا

کند.  یاز طرف گوگل روبرو م مهیمتعدد شما را با جر یها یساز  نکیل یانکر تکست، برا کیاز حد از  شیاستفاده ب نیهمچن

 کند. یگوگل محفوظ م مهیشما را از جر ،یساز  نکیمتفاوت در ل یها نکیبکار بردن عنوان ل جهیدر نت

 .دیبا انواع انکر تکست آشنا شو یستیخود، با تیسا یاصول یساز  نهیبه یبرا نیبنابرا

 

https://alisalahi.ir/%d8%b3%d8%a6%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://alisalahi.ir/about-me/
https://alisalahi.ir/about-me/


 

 Branded Anchors  یتکست نام تجار  انکر

و نام  یدیکه کلمه کل یشود. در صورت یانجام م یساز  نکیصورت است که توسط نام برند، ل نیبه ا یتکست نام تجار  انکر

نوع انکر تکست  نیاز ا Mozو  Best Buy  یها تیسا ی. برخدیآ ینم شیپ یمشکل تیسئو سا ینباشد، برا کسانیبرندتان 

 کنند. یاستفاده م شتریب

  

 Generic Anchors یتکست عموم انکر

نوع انکر  نی. در گذشته از ادیآشنا شده اغیره " و دیکن کیکل نجای"ا ای" دیبدان شتریهمچون "ب ییها نکیبا ل زیشما ن حتما

 تیبه سئو سا بیباعث آس یگوگل، استفاده از انکر تکست عموم یها تمیشد. اما مطابق با الگور یاستفاده م اریتکست بس

 شود. یم

 عبارتند از: یعموم یانکر تکست ها یسر  کی

 شتریب مطالعه •

 نجایا •

 مطلب ادامه •

 دیکن کیکل •

 دیکن مراجعه •

 دیرا چک کن نکیل نیا •

 شتریاطالعات ب افتیدر •

 … و •

 .دیکن زیپره یحد امکان از بکار بردن انکر تکست عموم تا

  

 Brand + keyword Anchor یدی+ انکر تکست کلمه کل ینام تجار 

شامل کلمه  نکیمتن ل نیاست. ا یساز  نکیل یکم خطر و خوب، برا یاز روشها یکیبه همراه انکر تکست،  یبکار بردن نام تجار 

 هدف و نام برندتان است. یدیکل

 فروشگاه ساز است. یدیانکر تکست متشکل از نام برند و کلمه کل کی علی صالحیمثال: فروشگاه ساز  یبرا

  

 Naked Link Anchors  انیتکست عر  انکر

به عنوان انکر تکست استفاده  نکیل URLشود. در واقع از  یبه عنوان انکر تکست در نظر گرفته نم یمتن یساز  نکینوع ل نیا در

 است. کدین ای انیانکر تکست عر ینوع ریشود. مثال ز یم

/me-https://alisalahi.ir/about 
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 LSI Anchors یتکست هم معن انکر

و  یاز کلمات هم معن یاصل یدیاستفاده از کلمه کل یبجا یساز  نکیل نیاست. در ا LSI ای یهم معن نک،یمتن ل گرید نوع

است که کاربران در رابطه با  یبودن انکر تکست به کلمات هیشب LSI یدیاستفاده از کلمات کل تیشود. مز یمرتبط استفاده م

توان استفاده کرد  یکه م LSIکلمات  ،یشیلوازم آرا ینترنتیبا موضوع فروشگاه ا طهمثال در راب یکنند. برا یآن موضوع سرچ م

 موارد دیگر.و  یشیفروش لوازم آرا تیسا ،یشیلوازم آرا نیعبارتند از: فروش آنال

  

 Image Anchors  ریتکست تصو انکر

تگ  طیشرا نی. در ادیقرار ده نکیل تیسا ریاوقات در تصاو یبهتر است گاه ،یساز  نکیل ندیفرآ دنیتر بنظر رس یعیطب یبرا

ALT یمتن د،یخود تگ آلت در نظر نگرفته باش تیسا ریتصو یاگر برا جهیشود. درنت یم یانکر تکست بررسبه عنوان  ریتصو 

 شود.  ین در نظر گرفته نمآ نکیل یبرا

   

 Exact Matchتکست  انکر

هدف در آن  یدیتنها از کلمه کل یساز  نکینوع ل نیاست. در ا نکیانواع متن ل نیاز مهمتر یکی Exact Matchتکست  انکر

 شود. یتوسط گوگل م تتانیشدن سا مهینوع انکر تکست، باعث جر نیاز حد ا شیشود. البته استفاده ب یاستفاده م

با کلمه  یمثال اگر صفحه ا یشود. برا یکست استفاده مصفحه مورد نظرتان به عنوان انکر ت یاصل یدیواقع از کلمه کل در

 متاورس است. یدیشود با همان کلمه کل یکه ساخته م یمتاورس در گوگل رتبه دارد، انکر تکست یدیکل

  

 Long Tail Anchors ای یتکست طوالن انکر

Long Tail Anchors انکر تکست و  نیاست. تفاوت ا یطوالن یدیکلمات کل یبه معناPartial Match بودن آن  یدر طوالن

 است. 

 

 آخر سخن

رو انتخاب  نیکنند. از ا یم ییداده شده به آن شناسا نکیل یصفحه را با انکر تکست ها کیگوگل  یربات ها مکه گفت همانطور

مطلب عالوه بر  نیاست. در ا تیسئو سا مبانی نیتر یاز اصل یکیهر صفحه  یساز  نکیل یو درست برا انکر تکست مرتبط

از انواع آن  تتان،یسا یبرا یساز  نکیدر ل دیکن ی. سعمکرد ی، اطالعات الزم و انواع آنها را به شما معرفanchore text یمعرف

 .دیاستفاده کن

 


