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 کبوتر گوگل  تمیالگور
 

اي   ل یکی از بزرگترین و مهمترین الگوریتم ـه دي گوـگ ه بـن ل ، این الگوریتم رتـب الگوریتم کبوتر گوـگ
نتایج جسـتجوي ارگانیک محلی را براي همیشـه  اسـت. الگوریتم کبوتر  (Local SEO) سـئوي محلی

 .دستخوش تغییر کرده است

تجربه  (local businesses) یکی از بزرگترین تاثیرات این الگوریتم گوگل را کـسب و کارهاي محلی
 .کردند. این دسته از کسب و کارها شاهد افزایش ترافیک جستجوي محلی بودند

ــاهد این تغی ــب و کاربران گوگل نیز مطمئنا ش ــتجوي کس یرات بودند. آنها نتایج بهتري را در زمان جس
 .کارهاي محلی تجربه کردند. همچنین اطالعات بیشتري را نیز در رابطه با آن بیزینس به دست آوردند

ایده اصلی این الگوریتم این بود که حتی کسب و کارهاي کوچک هم امکان دیده شدن در کنار برندهاي  
ز ـسوي دیگر کاربران هم بتوانند به راحتی به کـسب و کارهاي محلی اطراف خود بزرگ را داـشته باـشند. ا

 .دسترسی داشته باشند و بتوانند اطالعات مربوط به آنها را پیدا کنند

 الگوریتم کبوتر گوگل چیست

عی در بهبود    2014ژانویه    24الگوریتم کبوتر در   ت که با این الگوریتم ـس د. گوگل اظهار داـش ر ـش منتـش
 .پارامترهاي رتبه بندي مربوط به فاصله و موقعیت مکانی خود دارد

 تعریف الگوریتم کبوتر به زبان ساده

تا حاال عباراتی مانند “کافی شـاپ نزدیک من”، “باشـگاه ورزشـی سـعادت آباد”، رسـتوران نزدیک پارك  
 ش خیابان بهشتی” و از این دست عبارات را جستجو کرده اید؟ساعی”، “کاروا



 
 

 

 ٤ 

 .در تمام این عبارات جستجو شما به دنبال پیدا کردن یک کسب و کار محلی بوده اید

ما   ب و کارهاي دور اطراف ـش ود دراکثر مواقع کـس ما نمایش داده می ـش نتایجی که از این طریق براي ـش
 .قی به دست می آوردهستند. اما گوگل این نتایج را از طری



 
 

 

 ٥ 

ــود. در واقع الگوریتم کبوتر گوـگل یکی از  ــت الگوریتم کبوتر وارد می شـ ه این هـمان ـجایی ـکه اسـ بـل
 .مهمترین پایه و اساس هاي سئوي محلی است

 .این الگوریتمی است که نتایج را براساس موقعیت هاي مکانی و محلی براي شما ایجاد می کند

 نتایج جستجو را نیز تغییر دادالگوریتم کبوتر گوگل 

ــتجو در ــئو گوـگل، نـتایج جسـ ـبه میزان ـقاـبل توجهی متـفاوت از نـتایج  Maps قـبل از این الگوریتم سـ
 .نیز به همین اندازه متفاوت بود (user experience) جستجوي سنتی بود. تجربه کاربري

آنهـا در ایی  و زیـب ــتجو  ایج جسـ نـت در SERP (Search Engine Result Page) اکنون   هم 

Google Search و هم درGoogle Map  ــت. ظاهر این بخش زیباتر و ــیار بهبود پیدا کرده اس بس
 .عملکرد یکنواخت تري پیدا کرده است
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ــیگنال هاي رتبه بندي محلی، گوگل نحوه برخورد خود را دایرکتوري  عالوه بر بهبود یکپارچگی بین سـ
 .را نیز به روز رسانی کرده است Yelp هایی که کاربران محلی دارند مانند
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دن الگوریتم کبوتر گوگل،   و دیگر دایرکتوري هایی که کاربران در آنها به تولید   Yelpبعد از عملیاتی ـش
 .محتوا و ارائه نظر می پردازند از اهمیت بسیار بیشتري برخوردار شدند

 .کامال بر روي سئوي محلی تمرکز استتمامی اینها نشان دهنده این است که این الگوریتم رتبه بندي 

 تمرکز الگوریتم کبوتر

 .دارد (Local SEO) تا اینجا متوجه شدید که الگوریتم کبوتر تاثیر بسیار زیادي بر روي لوکال سئو

 .رویه خود را تغییر دادند (Local Searcher) با روي کار آمدن این الگوریتم، جستجوگران محلی

 سئوي محلی چیست

ئوي محل ما ـس ب و کار ـش ت که به کـس تجو اـس ایت براي موتورهاي جـس ازي ـس تراتژي بهینه ـس ی یک اـس
 .کمک می کند تا بیشتر در دید جستجوگران محلی باشد

تمامی کسـب و کارهایی که داراي مکان فیزیکی هسـتند و یا خدماتی را در یک منطقه جغرافیایی ارائه  
 .می دهد می توانند از سئوي محلی بهره مند شوند

با این کار در ـصورتی که کاربري به دنبال خدمات ـشما باـشد در محدود خود باـشد، امکان دارد که کـسب 
 .نمایش داده شود google map و کار شما براي او در بخش

 مزایاي سئوي محلی

 امکان جذب مشتریان بیشتري که در محدودي شما هستند •

 نمایش اطالعات دقیق تر از کسب و کار شما •
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ئوي  تند در زمان ـس ما هـس ایگی و نزدیک ـش ما را به افرادي که در همـس ب و کار ـش محلی، در واقع کـس
 .مناسب نمایش می دهد

 فاکتورهاي مهم در جستجوي محلی

 سایت خود را در نقشه گوگل ثبت کنید .۱

 نام، آدرس و تلفن خود را در سایت درج کنید .۲

 سایت خود را در دایرکتوري هاي محلی ثبت کنید .۳

 استفاده از نظرات کاربران و پرسش و پاسخ ها.4 .٤

 استفاده از اسکیما در سایت .٥



 
 

 

 ۱۰ 

 سایت خود را در نقشه گوگل ثبت کنید .1

اـست. با توجه به تحریم بودن   Local Business مهمترین گام در انجام ـسئوي محلی، ثبت ـسایت در
 .ایران، این امکان براي کسب وکارهاي ایران مقدور نیست

ایت در گوگل مپ کرد. با ثبت کـسب و کار در گوگل مپ در واقع  اما به   راحتی می توان اقدام به ثبت ـس
 .آدرس خود را به گوگل معرفی کرده اید

 .است رایگان کامال مپ گوگل در مکان ثبت هزینه ! توجه

 نام، آدرس و تلفن خود را در سایت درج کنید .2

ئوي محلی پارامتري وجود دارد به نام  Name, Address, Phone این عبارت مخفف .NAP در ـس

 .می باشد

 .را در تمامی صفحات سایت خود درج کنید NAP پیشنهاد می کنم

 .بهترین مکان براي درج این اطالعات، فوتر سایت می باشد که در تمامی صفحات وجود دارد

 .همچنین از بهینه سازي صفحه “تماس با ما” سایت غافل نشوید

 خود را در دایرکتوري هاي محلی ثبت کنیدسایت  .3

ــهر یا منطقه دارند.   ــتی از بیزینس هاي را به تفکیک ش ــتند که فهرس ــایت هایی هس دایرکتوري ها، س
 .الگوریتم کبوتر باعث ایجاد ترافیک زیادي براي دایرکتوري ها شده است

ب و کارها مانند مکان  فیزیکی و غیره را در اختیار کاربران  زیرا دایرکتوري ها اطالعات زیادي درباره کـس
 .قرار می دهند



 
 

 

 ۱۱ 

 .نمونه اي از دایرکتوري ها در زمینه رستوران می باشدFidilio  سایتی مانند

 استفاده از نظرات کاربران و پرسش و پاسخ ها .4

 .، امکان درج نظر براي کاربران فراهم می شودمپ  گوگل بعد از ثبت کسب و کار خود در

 .کاربران می توانند نظراتشان را در مورد کسب و کار و کیفیت خدمات شما در این بخش بیان کنند

 .نظرات کاربران یکی از مهمترین پارامترها در سئوي محلی است

 استفاده از اسکیما در سایت .5

کنید. این کار یعنی اینکه الگوریتم شــما به زبان خود گوگل با او صــحبت می Schema با اســتفاده از
 .دهدفهمد و به سایت شما رتبه بهتري میکبوتر گوگل هم حرف شما را می

https://fidilio.com/
https://www.google.com/maps


 
 

 

 ۱۲ 

 همه چیز درباره الگوریتم کبوتر 

 منتشر شد July 2014 24این الگوریتم در  •

 Google Web و Google Maps Search این الگوریتم نتایج جســـتجو را در •

Search دستخوش تغییر کرد 

 نتایج جستجوي محلی بسیار از سیگنال هاي جستجوي وب بهره می برند •

این الگوریتم نتایج جـستجوي دقیقی را براـساس عبارات جـستجو مکان محور فراهم می  •
 کند

 یشتر به رسمیت شناخته شدنددر این الگوریتم دایرکتوري ها ب •



 
 

 

 ۱۳ 

الگوریتم کبوتر بزرگترین به روزرســـانی اي بود که گوگل در زمینه جســـتجوي محلی  •
 منتشر کرده است

 بسیاري از کسب و کارهاي محلی شاهد افزایش ترافیک سایت خود شدند •

 تعدادي از کسب و کارها مانند دالالن خانه شاهد کاهش رتبه خود بودند •

 جمع بندي کلی

روي کار آمدن این الگوریتم ـسایت هاي بـسیار رتبه خود را از دـست دادند و در مقابل رتبه ـسایت هاي  با  
 .زیادي نیز افزایش پیدا کرد

ئوي محلی می تواند  تفاده از ـس ناخت پارامترهاي الگوریتم کبوتر و اـس ئو، ـش تانداردهاي ـس پیروي از اـس
 .فرصت بسیار خوبی را براي شما فراهم کند

تفا تري با اـس هم بازار بیـش ده از این فرـصت می توانند به رقباي قدیمی و بزرگ خود به نبرد بپردازید و ـس
 .را براي خود کسب کنید

ــورتی که در ــئوي هاي هپروژ  اجراي در ص ــتید میتونم اطالعات الزم را در  س خود نیاز به راهنمایی داش
 .اختیارتون قرار دهم

 سواالت متداول درباره الگوریتم کبوتر گوگل

 چه سایت هایی باید به الگوریتم کبوتر اهمیت بدهند؟

رعایت کنند. زیرا نه تنها تمام کسب و کارهایی که در دنیاي اینترنت هستند باید قوانین این الگوریتم را  
کســب و کارهاي محلی بلکه ســایر کســب و کارها هم از این الگوریتم نفع می برند. اســتفاده از تکنیک 

 .هاي این الگوریتم باعث افزایش شانس دیده شدن وب سایت ها می شود

https://majidrajabi.com/%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%a6%d9%88/


 
 

 

 ۱٤ 

 سئوي محلی و الگوریتم کبوتر چه ارتباطی با هم دارند؟

ب رتبه  ئوي محلی بر روي کـس در کلمات کلیدي مکان محور تمرکز دارد. این کار دقیقا مطابق زمینه  ـس
 .فعالیت این الگوریتم است. پس ارتباط این دو باهم بسیار واضح و روشن است

 الگوریتم کبوتر گوگل چیست؟

الگوریتمی اـست که در آن گوگل نتایج جـستجو را بر اـساس موقعیت مکانی فرد جـستجو کننده براي وي 
می کند. با استفاده از این الگوریتم نزدیک ترین و مرتبط ترین کسب و کاري به جستجو  شخصی سازي

 .کننده محلی نمایش داده می شود
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majidrajabi.digital 

majidrajabi 

سایت،   وسئسال تجربه در زمینه    هشتبا بیش از    هستم  مجید رجبی

) گوگل  کلیکی  ادزتبلیغات  کارهاي گوگل  و  کسب  اندازي  راه  )و 

 آنالین. 

عالقبند،   جواهرفروشی  مانند  معروفی  برندهاي  با  همکاري  تجربه 

کلینیک دندانپزشکی آیریس ، مرکز مشاوره و مدیریت کسب و کار  

شرکت معتبر را    20ماهان، بانک سامان، استارتاپ راندنو و بیش از  

 داشتم. 
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