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تاثیر کلیدواژه در نام دامنه، در رتبه سایت
نویسنده: searchenginejournal.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

ارزشمند  مختلفی  دالیل  به  کلیدواژه  هستند  شامل  که  دامنه   نام های  از  دسته  آن 

به حساب می آیند، از جمله به خاطر این باور قدیمی که مستقیم یا غیرمستقیم به 

راه اندازی  نام دامنه یک مرحله مهم در  انتخاب  رتبه سایت کمک می کنند.  ارتقای 

سایت است، پس باید آن را درست انتخاب کنید.

انتخاب نام دامنه سه بخش دارد:

1. دامنه شامل کلیدواژه

2. دامنه شامل واژه معمولی + کلیدواژه

3. دامنه برنددار
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1. دامنه شامل کلیدواژه 
Widgets. دامنه کلیدواژه دار، دامنه  ای شامل یک کلیدواژه است: مثل دامنه سایت

.com

از دامنه کلیدواژه دار، نوعی حس قدرت و اختیار ایجاد می کند. بعضی  استفاده 

و  می کنند  استفاده  عمومی  و  معمولی  دامنه  نام  از  مختلف  دالیل  به  شرکت ها 

Coffee. مخاطب را از آن دامنه به وب سایت اصلی خود هدایت می کنند. مثال دامنه

com شما را به Peet’s Coffee هدایت می کند که یک شرکت هنری متخصص بو 

دادن قهوه است. به همین دلیل افراد می توانند از آن دامنه عمومی، سایت شرکت 

Peet را به راحتی پیدا کنند. اما نقطه ضعف دامنه های عمومی این است که همه 

دامنه های خوب قبال ثبت شده اند و حذف صاحب آن دامنه بسیار گران است. 

همچنین تعدادی هیستوری اینترنتی مربوط به دامنه های عمومی وجود دارد.

را  موردنظر خود  یا خدمت  کلیدواژه  محصول  اینترنت  کاربران  دور  زمان های  در 

مستقیم در مرورگر یا موتور جستجو تایپ می کردند که به آن جستجوی مستقیم 

می گفتند. جستجوی مستقیم باعث درآمد کالن تبلیغات برای افرادی می شد که 

مالک آن دامنه ها بودند و به اصطالح آن ها را »پارک« کرده بودند. پارک کردن دامنه 

به معنی تنظیم آن به شکلی است که نام آن دامنه فقط و فقط تبلیغات را نشان 

دهد. کسب و کار سودآور دامنه های پارک  شده توسط موتورهای جستجوی آن زمان 

هم تقویت می شد، زیرا به این دامنه ها رتبه خوبی در نتایج جستجو می دادند. 

بنابراین، اگر شخصی فقط یک عبارت تک کلمه ای مانند »برگر« را تایپ و جستجو 

می کرد، گوگل احتماال به سایت  Burgers.com هم رتبه می داد. سپس در سال 

2011، گوگل قابلیت دیدن دامنه های پارک  شده در نتایج جستجو را کاهش داد. با 

توجه به این موضوع، آیا دامنه های کلیدواژه دار هنوز اثری در رتبه سایت دارند؟ 

خیر، اما جان مولر یکی از مدیران گوگل به چند نکته در این زمینه اشاره می کند.
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2. دامنه شامل واژه معمولی + کلیدواژه
اضافه کردن یک کلمه به نام دامنه بسیار رایج است تا به بازدید کننده سایت بگوید 

قرار است چه مطالبی را در سایت ببیند. مثال هایی از این نوع نام دامنه عبارتند از:

Cheap[name of product/service].com ،[name of product/service]

]Reviews.com ،Fast[name of product/service

نام دامنه روش بسیار  برای  کلیدواژه  به اضافه یک  از یک کلمه معمولی  استفاده 

خوبی است.

می دهد  لو  را  سایت  مطالب  فورا  کلیدواژه  که  است  این  دامنه ای  چنین  مزیت 

باشد.  داشته  از سایت  انتظاری  که چه  بازدیدکننده می گوید  به  کلمه معمولی  و 

بازار  به  خدمات  ارائه  به  را  وب سایت  که  است  این  هم  دامنه ای  چنین  ضعف 

با  را  خود  سایت  اگر  بنابراین،  می شود.  آن  رشد  مانع  و  می  کند  محدود  خاصی 

نام [JoesCameraReviews] و برای بررسی دوربین های مختلف راه اندازی کرده 

باشید، بررسی یا فروش سایر محصوالت در آن سخت می شود. سایت های زیادی 

هم وجود دارند که کلیدواژه ای در دامنه خود دارند و رتبه بسیار خوبی در گوگل 

کسب کرده اند.

3. دامنه برنددار
دامنه برنددار، دامنه ای است که لزوما کلیدواژه  ای ندارد. آمازون، زاپوس و ِاتسی 

از دامنه های برنددار هستند. مزیت دامنه برنددار این است که اسم  نمونه هایی 

برند، مطالب موجود در سایت را محدود نمی کند. بسیاری از سایت هایی که دامنه 

برنددار دارند، به راحتی در صدر نتایج جستجو ظاهر می شوند.
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گوگل برای رتبه بندی دامنه های کلیدواژه دار 4 اصل دارد
1. دامنه های کلیدواژه دار زودتر رتبه بندی نمی شوند.

2. دامنه های کلیدواژه دار به طور خودکار رتبه بهتری کسب نمی کنند.

3. دامنه های کلیدواژه دار سال ها پیش نفوذ خود در رتبه بندی را از دست داده اند.

4. دامنه های کلیدواژه دار مانند دامنه های برنددار رتبه بندی می شوند.

1. دامنه های کلیدواژه دار مزیت زمانی ندارند
این باور وجود دارد که دامنه های کلیدواژه دار سریع تر از دامنه های برنددار رتبه بندی 

می شوند، اما گوگل این ادعا را رد می کند و می گوید: »ارتقای رتبه  سایت هایی با 

دامنه  کلیدواژه دار به اندازه هر وب سایت جدید دیگری طول می کشد. بااین حال 

نام  در  کلیدواژه  داشتن  خاطر  به  که  باشند  داشته  وجود  وب سایت هایی  شاید 

دامنه شان رتبه خوب گرفته باشند، اما حتما سال های سال روی این موضوع کار 

کرده اند.«

2. وجود کلیدواژه  در دامنه باعث رتبه بهتر نمی شود
گوگل با قطعیت بیان می کند که دامنه های کلیدواژه دار رتبه ای بهتر از دامنه های 

برنددار کسب نمی کنند. فقط وجود کلیدواژه در نام دامنه به این معنی نیست که 

آن دامنه به خاطر آن کلیدواژه ها و به طور خودکار رتبه بهتری می گیرد. عوامل زیادی 

مانند محتوا، قصد کاربر از جستجوی آن محتوا و همچنین لینک ها در رتبه بندی 

دامنه موثر هستند و نسبت به کلیدواژه اولویت دارند. با این که گوگل به صراحت 

اثر کلیدواژه در رتبه بندی را رد نمی کند، اما اشاره می کند که وجود کلیدواژه  در نام 

دامنه هیچ مزیت خاصی ندارد. این نکته بسیار مهم است.

3. دامنه های کلیدواژه دار سال ها پیش قدرت خود را از دست داده اند
گوگل می گوید دامنه های کلیدواژه دار سال ها پیش اثر خود را از دست داده اند: 

خاطر  به  دامنه  آن  که  نیست  معنی  این  به  دامنه  نام  در  کلیدواژه  وجود  »فقط 
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آن کلیدواژه ها و به طور خودکار رتبه بهتری می گیرد. این موضوع سال هاست که 

اهمیت خود را از دست داده است.«

در اواخر سال 2011، گوگل الگوریتم خود را به روز کرد تا یک ابزار رتبه بندی به آن 

اضافه کند و دامنه های پارک  شده را از نتایج جستجو حذف کند. دامنه های پارک  

شده سایت هایی هستند که محتوای جالبی برای کاربران ندارند، فقط پر از تبلیغ 

هستند و گوگل اغلب ترجیح می دهد آن ها را نمایش ندهد.

با وجودی که گوگل دیگر به دامنه های پارک  شده توجه ویژه نشان نمی دهد، این 

باور که دامنه های کلیدواژه دار بهتر از دامنه های برنددار هستند در صنعت جستجو 

کلیدواژه  در عنوان  های  زندگی می کنیم که وجود  باقی مانده است. ما در دورانی 

اصلی و فرعی باعث رتبه بدتر می شود و الگوریتم های فعلی دیگر به تگ های عنوان 

توجه خاص ندارند. پس آیا فکر می کنید گوگل همچنان به وجود کلیدواژه در نام 

دامنه پاداش و رتبه بهتر می دهد؟

4. دامنه های کلیدواژه دار رتبه ای مشابه دامنه های برنددار کسب می کنند
این شاهد دیگری است که اثر مثبت وجود کلیدواژه در نام دامنه را رد می کند. 

گوگل می گوید: »این طبیعی است که کلیدواژه ها رتبه بگیرند، اما وجود آن ها در 

نام دامنه اثری در رتبه فعلی آن دامنه ندارد.«

قبل از استفاده از یک نام دامنه کمی تحقیق کنید
بایـد دربـاره نـام دامنه تحقیـق کنید تـا ببینید آیا قبال ثبت شـده اسـت یا چطور 

از آن اسـتفاده شـده اسـت. در مـوارد نـادر، دامنـه ای کـه بـرای ارسـال هرزنامـه 

اسـتفاده می شـده در حلقـه الگوریتم گـوگل گیر می کند و یک ماه مسـدود شـود، 

سـپس چند روز آزاد شـود و دوباره مسـدود می شـود و باعث می شـود آن سایت 

هرگـز بـه رتبـه اول نتایـج جسـتجو نرسـد و همیشـه در رتبـه دوم یـا پایین تـر 
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بمانـد. وجـود کلیـدواژه در نـام دامنـه مزایـای زیـادی دارد، اما به گفته گـوگل اثر 

چندانـی در سـئو و رتبه بنـدی ندارد.

با نام دامنه خود شاخص و متمایز شوید
باید دامنه ای انتخاب کنید که شاخص باشد. می توانید یک کلیدواژه یا برند در نام 

دامنه بیاورید. دامنه شاخص در بعضی شرایط امتیاز خوبی به حساب می آید. مثال، 

اگر 15 سایت درباره اندروید دارید و همه آن ها در نام دامنه خود اندروید، اندروید، 

اندروید دارند، به راحتی به خاطر سپرده نمی شوند و در نتیجه شاخص  اندروید، 

نمی شوند. برعکس، اگر نام و برند خاص تری را در دامنه بیاورید، مردم آن را به 

خاطر می آورند و دوباره به آن سایت سر می زنند.

نکات مهم در انتخاب نام دامنه
هر نام دامنه مزایا و معایب مخصوص خودش را دارد. اگر کسب وکاری می خواهد 

فضایی برای خود باقی بگذارد تا بتواند موضوعات متنوع تری را به مخاطب عرضه 

کند، باید از نام دامنه عمومی تر و حتی دامنه ای بنام برند خود استفاده کند. البته، 

می توان در ابتدا یک نام دامنه با موضوع محدود تعیین کرد و در آینده آن را تغییر 

داد. اما این کار باعث می شود که سایر سایت ها دیگر به آن سایت لینک ندهند و 

طرفداران سایت نسبت به آن بی عالقه شوند. پس بهتر است کسب وکارها هدف 

فعلی خود و اثری که می خواهند بر مخاطبان بگذارند را مشخص کنند. نام دامنه 

آینده  فعالیت های  با  و  آشکار  کند  مخاطب  برای  را  سایت  اصلی  موضوع  باید 

کسب وکار همسو و سازگار باشد. در نهایت این که وجود کلیدواژه در دامنه هیچ 

مزیتی در رتبه بندی سایت ندارد و در نتیجه انتخاب نام دامنه کار چندان سختی 

نیست.
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