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ــد  ــه عهــده دارن ــاط بیــن بخــش هــای مختلــف متــن را ب ــراری ارتب تــگ هــای هدینــگ وظیفــه ی برق
کــه ایــن کار بــرای معرفــی متــن بــه گــوگل انجــام مــی شــود. heading tags انــواع مختلــف و 

ــه شــما خواهیــم داد. کاربردهــای متفاوتــی دارد کــه در ادامــه توضیــح جامــع تــری در ایــن رابطــه ب

)heading tags( تگ های هدینگ

تــگ هدینــگ ، تــگ هــای بیــن المللــی در HTML اســت کــه بــرای بیــان ویژگــی هــای متــن و تعییــن 
ــن کدهــای  ــرد دارد. تــگ هــای هدینــگ مهــم تری ــه موتورهــای جســتجو کارب ــن ب ــزان اهمیــت مت می
ــه بهینــه  ــرای بخــش محتــوا ســایت اســت. اضافــه کــردن ایــن تــگ هــا باعــث مــی شــود ب HTML ب

ســازی ســایت )SEO( کمــک کنیــد و موتورهــای جســتجو ســایت شــما را بــه عنــوان ســایت حرفــه ای 
تــر بشناســند. 

ــی تولیــد کــرده ایــد کــه  ــا متــن هــای طوالن ــدون اســتفاده از تــگ هــای هدینــگ فقــط صفحاتــی ب ب
کاربــردی نخواهنــد داشــت. تــگ هــای هدینــگ مشــخص مــی کننــد کــه ارتبــاط بیــن قســمت هــای 

ــه اســت.  مختلــف متــن چگون
heading tags از تــگ H1 شــروع و بــه تــگ H6 ختــم مــی شــود. کــه در ایــن بیــن بیشــترین 

اهمیــت را تــگ H1 دارد. 
ــر  ــا زی ــا ب ــراف ه ــاط دادن پاراگ ــراف و ارتب ــر پاراگ ــن ه ــردن عناوی ــگ مشــخص ک ــگ هدین ــه ت وظیف
عنــوان هــا مــی باشــد کــه نتیجــه ایــن ارتبــاط مشــخص کــردن عناویــن مهــم بــرای درک بهتــر مطلــب 

توســط گــوگل مــی باشــد.

مزیت های  تگ های هدینگ 

ایــن تــگ هــا در صفحــه نمایــش قابــل رویــت هســتند بــه طــوری کــه بــا تغییــر ســایز متــن هــای قــرار 
گرفتــه در ایــن تــگ متــن هــا بیشــتر دیــده مــی شــوند و ســبب جلــب توجــه بیشــتر کاربــر مــی شــوند. 

بــه تصویــر زیــر توجــه کنیــد.
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ــا ورود  ــده هــای گــوگل هــم ب ــران ، خزن ــرای کارب ــوه دادن متــن عنــوان هــا ب ــر جل ــر مهــم ت عــاوه ب
بــه ســایت در هــر صفحــه دقیقــًا بــه دنبــال همیــن ارتباطــات ســاده و مهــم مــی گردنــد. مزیــت دیگــری 
کــه تــگ هــای هدینــگ دارا مــی باشــند بــه جــز مزیــت هایــی بــرای کاربــران و موتورهــای جســتجو ، 
خاصیــت زیبــا شــدن متــن را هــم دارنــد. متــن هــای ســایت در صورتــی کــه تمامــًا بــا ســایز 18 نوشــته 
شــوند مخصوصــًا اگــر متــن طوالنــی ای هــم باشــند بســیار خســته کننــده خواهنــد بــود و ممکــن اســت 

کمتــر کســی تــا آخــر متــن را دنبــال کنــد.
ولــی در صــورت اســتفاده از تــگ هدینــگ متــن هــای عناویــن در پاراگــراف هــا اهمیــت بیشــتری پیــدا 

مــی کننــد و همیــن تغییــر ســایز باعــث مــی شــود کــه متــن از یــک نواختــی خــارج شــود.
 

موتورهای جستجو از دو نظر سایت ها را بررسی می کنند :
موضوع سایت و صفحات داخلی در چه رابطه ای است؟

چقدر خوب است؟
بــا اســتفاده از لینــک هــای داخلــی و خارجــی مــی تــوان بــه میــزان خــوب بــودن ســایت پــی بــرد کــه 

گــوگل نیــز در ایــن کار بســیار مهــارت دارد.
بــرای تشــخیص موضــوع ســایت بــا بررســی ویژگــی هــای دیگــر مثــل متــا تــگ هــا و هدینــگ تــگ هــا 

، گــوگل مــی توانــد بــه موضــوع ســایت و میــزان اهمیــت جزئیــات متنــی صفحــات پــی ببــرد.
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 بیشتر بخوانید: انتخاب رنگ مناسب برای سایت
 

استفاده از تگ های هدینگ برای انواع ساختار متنی
صفحات وب از نظر محتوا به سه دسته تقسیم می شوند. 

 
• متن کلی صفحه که به صورت یک پارچه در رابطه با موضوع خاصی صحبت می کند.

ــای داد و  ــن ج ــا را در مت ــگ ه ــگ ت ــام هدین ــد تم ــی توان ــی م ــه راحت ــا ، ب ــن ه ــته از مت ــن دس در ای
بیشــترین تاثیــر را گرفــت زیــرا مهــم تریــن جــا بــرای اضافــه کــردن تــگ هــای هدینــگ ، متــن کلــی 

صفحــه اســت.
 

ــا  ــن ه ــن مت ــاری صفحــه )Site wide( ( ای ــک هــای کن ــر ، هــدر ، لین ــو ، فوت ــن داخــل ) من • مت
عمــًا خاصیــت متنــی ندارنــد و فقــط بــرای دسترســی بهتــر کاربــر بــه دیگــر قســمت هــای ســایت اســت. 
بــرای ارتبــاط متــن هــای یــک صفحــه از تــگ هــای هدینــگ اســتفاده مــی شــود و بــرای ارتبــاط بیــن 

صفحــات یــک ســایت از منــو ، فوتــر ، هــدر و ... اســتفاده مــی شــود.
 

• صفحاتی که موضوعات مختلف را لیست می کنند. مانند صفحه محصوالت و یا مقاالت.
در ایــن قســمت هــم بــا قــرار دادن عنوانــی مناســب در صفحــه و مشــخص کــردن تــگ h1 بــرای متــن 

عنــوان مــی تــوان تأثیــر خوبــی از ســئو گرفــت.
مثــًا ســایتی کــه در زمینــه طراحــی لوگــو فعالیــت مــی کنــد مــی توانــد عنــوان نمونــه کارهــای طراحــی 
ــط  ــن روش توس ــا همی ــه ب ــد ک ــته باش ــی داش ــرچ باالی ــیار س ــد و بس ــرار ده ــگ H1 ق ــو را در ت لوگ

ــران معرفــی خواهــد شــد. ــه کارب موتورهــای جســتجو  ب

 

www.takbook.com

https://modireweb.com/choose-the-right-color-for-the-site


www.modireweb.com

9 نکته ظریف برای بررسی سایت رقبا

5

h تگ های سلسله مراتبی
H1 

تــگ h1 را در متــن هــای خــود بــرای عنــوان داخلــی صفحــه قــرار دهیــد. در هــر صفحــه تنهــا از یــک 
تــگ h1 مــی تــوان اســتفاده کــرد توجــه داشــته باشــید کــه تــگ h1 را بــا عنــوان صفحــه ای کــه در 

صفحــه نتایــج گــوگل نمایــش داده مــی شــود )SERP( بــه صــورت متفــاوت وارد کنیــد. 
گــوگل بــا اســتفاده از ایــن تــگ بــه موضــوع هــر صفحــه از ســایت پــی مــی بــرد و بــه همیــن دلیــل تــگ 

h1 در موتورهــای جســتجو از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
 

H2
بعــد از تــگ h1 تــگ h2 مطــرح مــی شــود کــه بیشــترین اســتفاده را در متــن ســایت مخصوصــًا متــن 

هــای طوالنــی دارد.
تمــام تیترهــای پاراگــراف هــا بــا تــگ h2  برچســب مــی خورنــد و باعــث ارتبــاط بیــن پاراگــراف هــا بــا 

عنــوان ســایت مــی شــود.
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ــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی در تــگ هــا گــوگل متوجــه مــی شــود کــه کلمــه ی کلیــدی شــما چــه  ب
چیــزی اســت و شــما را بــرای ایــن کلمــات بــه کاربــران پیشــنهاد مــی دهــد. 

مــی توانیــد کلمــات هــم خانــواده بــرای کلمــه ی کلیــدی خــود را پیــدا کنیــد و عنــوان هــای پاراگــراف 
خــود را بــا ایــن کلمــات بنویســید ســپس بــا قــرار دادن ایــن عناویــن در تــگ h2 بــا ایــن کلمــات هــم 

ســئو خواهیــد شــد.
 

H6 , H5 , H4 , H3 تگ های

بــه همیــن ترتیــب مــی تــوان از بقیــه تــگ هــا هــم بــرای زیــر عنــوان هــای پاراگــراف هــا )h2( اســتفاده 
کــرد. کاربــر بقیــه تــگ هــا بــه انــدازه ی تــگ h1  و h2 نیســت. 

تــگ h3 را هــم بــرای زیــر عنــوان هــای پاراگــراف هــا اســتفاده کنیــد. در متــن هــای طوالنــی حتمــًا 
زیــر عنــوان هایــی دیــده مــی شــود کــه بایــد از تــگ h3 بــرای ارتبــاط آن بــا عنــوان پاراگــراف مربوطــه 

اســتفاده کــرد.
 

ــت.  ــروری نیس ــگ ض ــای هدین ــگ ه ــه ی ت ــتفاده از هم ــه اس ــید ک ــته باش ــر داش ــه را در نظ ــن نکت ای
 , h4 را جــدی بگیریــد ولــی صرفــًا الزم نیســت در متــن هــای خــود از تــگ هــای h1 اســتفاده از تــگ

ــد. ــتفاده کنی h6 , h5 اس

بیشتر بخوانید: لوگوی تاثیرگذار باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

ترتیب استفاده از تگ های h به چه صورتی است؟

نکتــه ی مهــم دیگــر در زمینــه اســتفاده از تــگ هــا ایــن اســت کــه نمــی تــوان بعــد از اســتفاده از تــگ 
h1 بــرای عنــوان پاراگــراف بعــدی از تــگ h3 بــه بعــد اســتفاده کــرد. یعنــی اســتفاده از تــگ هــا بایــد 
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بــه صــورت نزولــی صــورت گیــرد. 
اگر در صفحات خود از تگ ها استفاده کردید ترتیب را رعایت کنید.

بعد از تگ h1 حتمًا باید h2 استفاده شود.
بعد از تگ h2 حتمًا باید از تگ h3 استفاده شود.

اشتباه وارد کردن ترتیب تگ ها تأثیر منفی ای در سئو خواهند گذاشت.
ولــی برگشــت بــه تــگ h2 هیــچ ایــرادی نــدارد. یعنــی اگــر زیرعنوانــی را تــا تــگ h4 در صفحــه خــود 
داشــتید و پاراگــراف بعــدی موضــوع دیگــری داشــت دیگــر الزم نیســت بــه عنــوان تــگ h5 تعریــف شــود. 

بلکــه تــگ h2 را در ایــن قســمت بایــد اضافــه کنیــد زیــرا عنــوان هــای اصلــی صفحــه هســتند.
 
 

و در آخــر بــاز هــم ســفارش مــی کنیــم اســتفاده از ایــن تــگ هــا را فرامــوش نکنیــد و بدانیــد بــا اســتفاده 
از ویژگــی هــای مثبــت کــد هــای HTML ، هــم بــه ســئو ســایت و هــم بــه راحــت تــر خوانــده شــدن 

متــن توســط کاربــران کمــک خواهیــد کــرد.
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