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تی تا اطالعا کنندمیدر موتورهاي جستجو وارد  اشخاصکه  شودمیگفته کلمات یا عباراتی به  "keywords" کلمات کلیدي یا
 هاآنبر اساس  میخواهیمف ما در سئو سایت هستند، که ادکلیدي، اه کلمات این و در حقیقت موضوع پیدا کنند آندرباره 

 جایگاهی را در نتایج جستجو داشته باشیم.

زمانی و  وندشمیباشند و هم تعدادي از کلمات دنبال هم که یک عبارت کلیدي نامیده  ياکلمهتک توانندمیکلمات کلیدي هم 
 شود. را نیز شامل هاعبارتو یا  هاجملهد توانمیبلکه  ستینمنظور تک کلمات  صرفاًمی شود  کلمات کلیديکه صحبت از 

وگل (و البته گدر ایشان  موردنظرکلمات و عبارت کردن جستجو نوشتن و براي اکثر کاربران با اینترنت نقطه شروع استفاده از 
سایت  ويبر ر هر کارل از قب  اقداماتی که هر مدیر سایتی ترینمهم، بنابراین نقطه شروع و شودمی آغازسایر موتورهاي جستجو) 

 کند.مشخص  ،را که انتخاب کلمات کلیدي مناسب است اهداف سایت آگاهانهاین است که در نظر بگیرد  خود باید
 

 کهنحويبه مرحله از مراحل سئو سایت است ترینحیاتیو  ترینمهمو هدفمند انتخاب کلمات کلیدي صحیح 
 سایت شود. آند باعث شکست یا موفقیت توانمیبین کلمات کلیدي براي یک سایت  بندياولویتانتخاب و 

 

ی بکارهایی است که در خصوص بازاریا ینترزشاربا و  ترینمهمتحقیق و پژوهش در خصوص انتخاب کلمات کلیدي یکی از 
ه باشیم، باالتري داشت یدکنندهبازد صرفاًباید انجام شود چراکه هدف ما از سئو سایت این نیست که از طریق موتورهاي جستجو 

 کامالًندگان کننتایج برتر جستجو نمایش داده شود، بلکه هدف این است که بازدیددر سایتمان یا بر اساس هر کلمه و عبارتی 
 وارد شوند.به سایتمان  کنیممیخدمات یا محصوالتی که ما در سایت خود ارائه مرتبط با موضوع شغلی و 

 سازيبهینهل و سپس مراح انتخاب درستیبهکلمات کلیدي مربوط به شغل خود را این است که  کاري که باید انجام دهیمبنابراین 
ستجو در نتایج جکه رتبه سایت  زمانهمکه  مطمئن بود توانمیدرنتیجه و شروع کنیم  خارجی سایت را سازيبهینهداخلی و 

از  نهایتاًکه د خواهند شوارد   مشتریانی به سایت آن درنتیجهکه  با کلماتی به صدر نتایج جستجو خواهیم آمد ،کندمیبهبود پیدا 
یست مهم ن دانتخاب کنی اشتباهبهرا ر کلمات کلیدي سایت در طرف مقابل اگاما  خرید خواهند کرد. مامحصوالت و یا خدمات 

خواهد موفقی ن سایتوبهرگز  شما ، سایتدو هزینه کنی دیا خارجی سایت خود وقت بگذاری داخلی سازيبهینهکه چقدر روي 
 د. د شنمنتهی نخواه ينخواهد داشت و همان تعداد هم به خریددر سایت خود مرتبط و هدفمندي را  یدکنندگانبازد چراکهشد 
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ه بدقیق خود را براي سایتتان  اهداف تنهانه کنیدمیدر خصوص کلمات کلیدي تحقیق و جستجو زمانی که 
 نسبت به رفتارها و روشنیخوب و و هدفمند روي سئو سایت کار خواهید کرد، بلکه یک دید  دیآوریم دست

انی هرگز چنین قابلیت و امک در تاریخ بازاریابیکرد و  مشتریان خود نیز پیدا خواهیدمخاطبین و  يهادرخواست
هرچند بسیار کوچک و تخصصی بتوانید با این دقت و با  ايحوزهدر هر  دقیقاًوجود نداشته که شما  تاکنون

 افراد مختلف مطلع شوید. هايدرخواستجزئیات در خصوص 

 :استشامل مراحل زیر کلمات کلیدي  کارگیريبهروند انتخاب و 
قرار دهید را بررسی خواهیم کرد تا یک دید کلی نسبت  مدنظرابتدا فاکتورهاي مهمی که در انتخاب کلمات کلیدي باید  .1

 به کلمات کلیدي پیدا کنید.
از  و یک لیست کامل کنیممیکلمات کلیدي مرتبط با موضوع سایت را پیدا  شدهمعرفیهاي و ابزار هاروش بر اساس .2

 .کنیممیتمامی این کلمات آماده 
 ،کنیممیرا مشخص  کلمات کلیديدرجه سختی، آسانی و میزان رقابتی بودن ابتدا  wordKey Fibo1استراتژي  کمک با .3

 .کنیممیانتخاب  سازيبهینهجهت شروع آخر کلمات کلیدي نهایی را و در کرده  بنديدستهرا  هاآنسپس 
 

 مهم در انتخاب کلمات کلیدي فاکتورهاي 
 بررسی خواهیم کرد:یک دید کلی برا انتخاب کلمات کلیدي سایت را از فاکتور مهم  ابتدا چهار

 

در یک سفر است و کلمات کلیدي هدفمند و صحیح به  نماقطبمانند داشتن یک  دقیقاًانتخاب کلمات کلیدي 
 را به هدف و مقصد موردنظرتان برساند. تا شمااست  نماقطب آنمعناي سالم بودن 

 
 کلمه کلیدي با موضوع سایتدقیق ارتباط  .1

با محصوالت  قیقاًداولین فاکتوري که باید در نظر بگیرید این است که کلمات کلیدي انتخابی باید بیشترین ارتباط و نزدیکی را 
 ی از بازدیدکنندگان به خریداران تبدیل شوند.یباال د تا درصدنباش یا خدمات شما داشته

ي نخواهید یافت. این استراتژي بر اساس افزارنرمکه شما آن را در سایت یا  استیک استراتژي اختصاصی  ywordFiboKeاستراتژي  1
 ریزي شده است، در این استراتژي بر اساس اعداد فیبوناچی ویهپاینه نحوه انتخاب و سئو کلمات کلیدي، درزممطالعات و تجربیات شخصی 

امه پیش خواهیم برد. در اد هاآنکنیم و سئو سایت را بر اساس یمي بنددستهدرجه سادگی، متوسط و یا سخت بودن، کلمات کلیدي را 
ند ا پیشنهادي در راستاي بهبود این استراتژي داراست و دوستانی که هرگونه سوال ی شدهدادهکامل این استراتژي معرفی و آموزش  صورتبه

 خرسند می شویم که آن را با ما درمیان بگذارند.
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 اهداف فروش سایت رتباط مستقیم کلمات کلیدي باا .2
باید کلماتی را انتخاب کنید و اطالعاتی را در سایت خود قرار دهید که نهایتاً به خرید منتهی شود و نه انتخاب کلمات و درج 

ها هستند و هرگز به خریدار تبدیل نخواهند اطالعاتی که صرفاً به درد افرادي بخورد که صرفاً دنبال آن اطالعات و یا آموزش
 شد.

اگر شخصی وارد این چرخه شود احتمال اینکه به خرید از شما منتهی شود در شغل خود یک چرخه فروش دارید و فرض کنید 
 دقیقاً شوندیم کلمات وارد سایت آنخاب کنید که اشخاصی که با انت ايگونهبهکلیدي را  ، بنابراین باید کلماتخیلی زیاد باشد

 .بسیار باال باشد هاآنقرار بگیرند تا احتمال خرید فروش قسمتی از این چرخه  در
 
 

 انتخابیبراي کلمات  قبولقابلتجوي تعداد و حجم جس .3
لماتی را باید انتخاب کداشته باشند، یعنی  ط اشخاصتعداد جستجو قابل قبولی را توسبایستی  که انتخاب می کنیدي کلمات کلید

به لی از افراد تعداد قابل قبوتعداد قابل قبولی جستجو توسط کاربران انجام شود و درنتیجه  کلمات آنکنید که با  سازيبهینهو 
 .هدایت شوند سایت

ت که و تخمین اس یبررسقابلکمک ابزارهایی تعداد جستجوهایی که در گوگل براي هر کلمه و عبارتی انجام می شود به 
 .میاکردهرا معرفی  هاآني بعدي هابخشدر 

 
 

 شدهانتخابمیزان رقابت در کلمات کلیدي بررسی  .4
. ود داردجات  ولمک آنمیزان رقابتی است که در  ،ار دهیدقر موردتوجه بایستیي که در انتخاب کلمات کلیدي چهارمین فاکتور

گوگل را  اول تا دهم هايرتبهیی هاسایتچه رقباي شما با باید بررسی کنید به ازاي کلمه انتخابی در حال حاضر بیان ساده به 
 .انددادهخود اختصاص کلمه به  آنبراي جستجو 

ر گوگل سایت خود را بهینه کنید و جایگاهی در نتایج برت ترسریعبتوانید هزینه سئو سایت خود را پایین بیاورید و براي اینکه 
لبته این بدان ا .د نداشته باشدوقدیمی وج هاي قوي وکلمات رقبا و برند آن داشته باشید باید کلماتی را انتخاب کنید که براي

که باید براي  ه بدین معنا استکمعنا نیست که شما نتوانید به ازاي برخی کلمات جایگاهی در صفحه اول گوگل داشته باشید بل
خود را  نظرردموجایگاه بتوانید با کار و تالش مستمر معینی را در نظر بگیرد تا  يهابودجهو  مدتطوالنیبرخی کلمات برنامه 

 کسب کنید.کلمات  آنبراي 
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 چهار فاکتور مهم جهت انتخاب کلمات کلیدي:
 نزدیک کلمه کلیدي با موضوع شغلیو  ارتباط دقیق -1
 قرار داشتن در راستاي فروش محصوالت  -2
 کلمات آنکاربران براي  جستجوهايحجم  -3
 کلمات آناول تا دهم گوگل براي  هايرتبهرقباي حاضر در  -4

 
 فاکتورهاي مهم در انتخاب کلمات کلیدي همراه با یک مثال:بررسی 

مات د. برخی از کلاز طریق سایت خود اقدام کنتورهاي کیش  فروش درزمینه تصمیم داردفرض کنید یک آژانس هواپیمایی 
 :کنیممیهم بررسی با  ذکرشدهبر اساس فاکتورهاي براي این هدف انتخاب کرد را با  توانمیکلیدي که 

 
 کیش •

یش دنبال موضوعات متنوعی در خصوص ک کنندمیو ممکن است افرادي که این کلمه را جستجو گسترده بوده این کلمه بسیار 
ور و در مقابل افرادي که به دنبال خرید یک ت افیایی، وضعیت زندگی یا کار در کیش، موقعیت جغروهواآبتاریخچه،  مثالًباشند 

یره هستند درصد بسیار پایینی را نسب به تعداد کل افرادي که این کلمه را جستجو در این جز لوکسدر یک هتل  چندروزه
 هستند ي قوي و قدیمیهاسایتبرتر گوگل قرار دارند،  هايرتبهر ي که با این کلمه دهاسایتهمچنین د. نباشداشته ، کنندمی

 نیز بسیار سخت خواهد بود. هاآنکه رقابت با 
 
 
 تور یامسافرت  •

ه ب اصالًهستند اما  زیاد کنندمیکه این کلمات را جستجو  اشخاصید . هرچنباشندیمنیز بسیار گسترده  از این کلماتهر یکی 
داشته  توانندمیرا  يترمتفاوتبسیار متنوع و  اهداف و  شوندمیمربوط ناین آژانس هواپیمایی دارد و هدفی که موضوع سایت 

ود بسیار سخت خواهد ب مسلماًرقابت در این کلمات  ترمهم. از همه از جهان يانقطهیا هر  مسافرت یا تور به هر شهر مثالً باشند
 باالیی دارد. نسبتاًو نیاز به بودجه بسیار باال و حتی زمان 

 
 
 تور کیش •

 ودهبراي این کلمه بسیار خوب ب اشخاص جستجوهايحجم . استتري  آلایده کلیدي  کلمهنسبت به کلمات قبلی عبارت این 
 (فروش تور کیش) ارتباط دارد.هم با موضوع سایت و خدماتی که در سایت قرار است ارائه شود  کامالًو 

گوگل  اول تا دهم يهاگاهیجاو قدیمی دارد که قوي رقباي رت وجود دارد، یکی اینکه این عبارت نیز براي این عبا تنها دو نکته
 ه آیاک همچنین باید بررسی کنیم. مدتکوتاهدر  خصوصبه ،نیست ياساده کار هاآنو رقابت با  انددادهرا به خود اختصاص 
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و آیا  ؟ندقصد خرید تور کیش را دار واقعاًهستند یا  زمینهدنبال اطالعاتی در این  صرفاً کنندمیکسانی که این عبارت را جستجو 
خرید خواهند کرد یا  نهایتاًت وارد سایت خواهند شد آیا در چرخه فروش آژانس قرار خواهند گرفت و که با این عبار شخاصیا

 .خیر
 
 
 تهرانتور کیش از  •

زینه د باشد و گتوانمی انتخاب خوب، انتخاب این کلمه کلیدي یک کندمیفعالیت  تهراندر شهر  موردنظرآژانس  کهیدرصورت
 هستند و تصمیم به خرید تور کیش از یک آژانس در شهر خود را دارند. تهرانکن خوبی نیز براي افرادي است که سا

مقدار  آن جستجو تعدادنسبت به کلمات قبلی خیلی کمتر خواهد بود اما  شودمیی که براي این عبارت انجام جستجوهایتعداد 
اول تا  يهاگاهیجارقباي که در حال حاضر براي این کلمه ، همچنین رقابت با را انتخاب کنیم آنقابل قبولی است که بخواهیم 

قابل دست یافتن  رتنییپابا هزینه و در زمان کمتر نسبت به کلمات قبلی و  ستینسختی  نسبتاًکار  دهم گوگل را در اختیار دارند
قصد  اًصرفآیا  شوندمی است. نکته مهم در خصوص این کلمه بررسی چرخه فروش است و اینکه افرادي که با این کلمه وارد

 کسب اطالعات دارند یا وارد بخشی از چرخه فروش سایت خواهند شد؟
 
  
 تهرانتور کیش از قیمت  •

 جستجوهاداد هرچند که تعقابل دستیابی است.  يترزمان کم وو با هزینه  است ترسادهاین کلمه نسبت به کلمات قبلی بسیار 
 .باشندیم هدفمندترخواهد شد اما بسیار  ترکمبراي این عبارت 

ت افرادي که از کلمه قیم کرد، اول اینکهتوجه  هاآنبه باید وجود دارد که براي این عبارت متفاوت  کامالً گاهدید دو نکته از دو
ر لوکس و بسیا يتورهانتوانند ر کیش براي ایشان مهم است و شاید قیمت توزیاد  احتمال به اندکردهدر جستجو خود استفاده 

رانی لوکس و گ تورهاي صرفاً گرددمیکه توسط این آژانس ارائه  تورهايبراي مسافرت خود انتخاب کند و اگر گران را  هايهتل
با  هايتلهمناسب و  باقیمت کیش تورهاي مگر آنکه ار تبدیل نخواهند شدخریدبه  نهایتاً شوندمیوارد سایت که افرادي باشد، 
 داشته باشید.نیز وجود و یا شرایط پرداخت متنوع براي مسافران  ترپایین يهادرجه

 خواهندیمبه خرید تور کیش دارند و  ترقطعیتصمیم  کنندمیخود استفاده جستجو مورد دوم اینکه افرادي که از کلمه قیمت در 
 خریدار تبدیل شوند. به نهایتاًوارد چرخه فروش سایت بشوند و  توانندمیمطلع شوند و  آنقیمت از 
 
 
 96اردیبهشت  تور کیش از تهران رزرو •

ان را چون قصد سفر به این مک و خواهدمیکه شخص یک تور کیش  اوالً، استمرتبط  کامالًاین عبارت کلیدي بسیار دقیق و 
رار ق تهرانمشخص یک تور را خریداري کند و براي آژانسی که در  کامالً زمانیکتا براي  ه استدارد کلمه رزرو را هم وارد کرد
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 شهردر  یآژانسو با  باشندیم که ساکن تهران اندکردهزیرا افرادي این کلمه را جستجو  گزینه بسیار خوبی باشدد توانمیدارد 
با یک و  هپایین بود رقابت در این عبارتنیز را برقرار خواهند کرد. از نگاه رقابتی  اعتمادتريقابلمحل اقامت خود ارتباط بهتر و 

 .ب کردبراي این عبارت در نتایج گوگل کس یرتبه خوب توانمی کوتاه نسبتاً زمانیکهزینه معقول و در 

توسط  ولقبقابلو جستجتعداد  اگر چراکه،تعداد جستجوهاي مربوط به این عبارت است قرار دهید یکی مدنظر مورد که بایددو اما 
 کیش این آژانس تورهايهیچ کمکی به فروش آمدن به صفحه اول گوگل با این عبارت،  ،براي این عبارت انجام نشود افراد

 آن) جستجو خواهد شد و بعد از 96(اردیبهشت  فقط تا قبل از یک دوره زمانی خاصمورد دیگر اینکه این عبارت  و کردنخواهد 
 دیگر توسط هیچ شخصی جستجو نخواهد شد.

 و موضوعات شغلی هاایتسسایر 
فرض مثال  عنوان بهاشیم. داشته ب دقیقاً یمتوانمیدر هر شغل و سایتی را  شدهزدهآژانس هواپیمایی و کلمات مثال همین مثال 

کلمات:  نید.کروي سایت خود فعالیت فروش انواع تلویزیون  درزمینه خواهیدمیهستید و  یخانگلوازمصاحب یک فروشگاه کنید 
سامسونگ در  رید اقساطی تلویزیونتلویزیون، خرید تلویزیون، خرید تلویزیون سامسونگ، خرید اقساطی تلویزیون سامسونگ، خ

 کنید. يریگمیتصم هاآننسبت به بررسی و انتخاب  فاکتورهابر اساس همین  سادگیبهید توانمی، کلماتی هستند که تهران
 
 

 لیديک ماتیک دیدگاه اشتباه در انتخاب کل 
 معموالً ودشمیاصناف و مشاغل مختلف وقتی بحث در خصوص سئو و کسب جایگاه در نتایج برتر گوگل  صاحبانبسیاري از 

را سئو  ایت خودس استبسیار گسترده در حیطه شغلی ایشان،  نسبتاًهستند و  ايکلمهتک معموالًتمایل دارند براي کلماتی که 
و تصویر  باشندیماز این نمونه کلمات   "بلیط"یا  "تور"کلمات  نمونه مربوط به آژانس هواپیماییهمین در مثال  عنوان بهکنند. 

خواهند  بسیار باالیی را به خود اختصاصد جستجو تعدا ،این کلمات باه بر این است که با کسب رتبه در صفحه اول گوگل بااشت
 .داد و مشتري بیشتري خواهند داشت

 دست دادن زمان و هزینه بسیار از و یديناامیاس و به  نهایتاً این نوع کلمات رويو کارکردن انتخاب  که گویمیمبا اطمینان 
فرادي اتی کسب جایگاه برتر با این کلمات، و حطوالنی  يهازمانسنگین و گذاشتن  هايینههزی با . حتمنتهی خواهد شدزیاد 

قرار نخواهند گرفت و براي اهداف و موضوعات سایت ت و خدمات چرخه فروش محصوال هرگز درکه وارد سایت خواهند شد 
 .اندشدهدیگري وارد سایت 

 ریزيمهبرناهدفمندي مشخص و  هايعبارتبهترین استراتژي این است که روي  ،تک کلمات بسیار عمومیروي تمرکز  جايبه
خه در چر دقیقاً شوندمیشخاصی که وارد سایت ا، کلمات آنبا جستجوي باشد و هم  یرپذامکان هاآنکنیم که هم رقابت در 

 فروش قرار بگیرند.
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ود خ جستجوهايتک کلمه در  جستجوهاياز  شخصیدر حال حاضر کمتر نکته دیگري که باید در نظر بگیرد این است که 
 جوهايجستدر  استهار کلمه و باالتر که از سه و چ ییهاجمله صورتبه ،خواهندمیچیزي را که  آنافراد  معموالًو  ندکمیاستفاده 

قابل  دکنندگانیبازدبلکه مطمئن باشید  کندمی ترسادهو  ترسریعکار را  تنهانهانتخاب این نوع کلمات  .کنندمیخود استفاده 
 قبولی را نیز به سایت شما هدایت خواهند کرد.

 

 

. شودیمود و فقط به ابتدا کار محدود نانجام شمداوم  صورتبهکردن کلمات کلیدي باید بهینه و تحقیق، بررسی 
 رتصوبهدر خصوص کلمات کلیدي به همراه خواهد داشت این است که  مداوم سودي که تحقیق ترینبزرگ

طلع م آنو از  زیر نظر گرفت توانمیرا  شودمیکاربران حاصل جستجو  هايدرخواستمستمر تغییراتی که در 
و  ان دادهنش العملعکسدید کاربران ج هايدرخواستنسبت به تغییرات و  وانتمیخیلی سریع  درنتیجهو  شد
ه و ارائتولید  يهستند محصوالت خدمات و یا مطالب جدید آناشخاص در جستجو چیزي که  آنناسب با مت

 کرد.
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