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IMAGE OPTIMIZATION 

سئو عکس یکی از اصول پایه سئو سایت است. چه یک وب سایت کوچک داشته باشید و یا یک وب 
 .الزم و ضروري استسایت با ترافیک باال، سئو تصاویر براي شما کامال 

فرقی نمی کند که سایت شما وبالگ است و یک فروشگاه اینترنتی، بهینه سازي عکس براي وب سایت 
 .جزو فعالیت هاي سئو شما باید باشد

وجود عکس در مقاالت و مطالب باعث زیباتر شدن نوشته، افزایش ماندگاري کاربر در مطلب می شود. به 
 .استفاده از تصاویر باعث افزایش میزان رضایت کاربران می شودطور خالصه می توان گفت  

 .در این مقاله به طور کامل به بررسی سئو عکس و بهینه سازي تصاویر سایت می پردازیم

 در مطالب سایت حتما از عکس استفاده کنید 
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اي مطالب در انتخاب تصاویر باید نهایت دقت را داشته باشید تا عکس هاي جذاب و منحصربفردي بر
 .سایت داشته باشید

 .تصاویر عالوه بر زیباسازي مطلب به کاربران کمک می کنند تا درك بهتري از مطلب داشته باشند 

 .استفاده از تصاویر مناسب باعث افزایش نرخ تعامل کاربران با محتوا سایت می شود

تصاویر هم می تواند باعث آسیب زدن به البته به این نکته نیز توجه داشته باشید که استفاده زیاد از  
 .سئوي سایت شود

انتخاب  جذاب  و  اختصاصی  تصاویر  حتما  می کنید  شر  منت آنالین  صورت  به  مطالبی که  براي 
 کنید 

تا اینجا متوجه شدیم که استفاده از تصاویر می تواند باعث افزایش ترافیک سایت، افزایش میزان ماندگاري 
 .و در کل افزایش سئو سایت شود (Time On Site افزایش) کاربران در سایت

باتوجه به نقش مهمی که عکس ها در سایت دارند حتما سئو عکس (بهینه سازي تصاویر سایت) را جدید  
 .بگیرید

بخش جستجوي عکس گوگل امکانات زیادي را براي جستجوي تصاویر در اختیار کاربران قرار می دهد. 
 .فیلترهاي موجود می توانند به طرق مختلف به دنبال عکس دلخواه خود باشندکاربران با استفاده از  

 

 

 

 

 



 
 

 

 ٥ 

 جستجو و انتخاب عکس مناسب براي محتواي سایت

استفاده از تصاویر اختصاصی و تصاویري که قبال توسط سایت هاي دیگري استفاده نشده باشند از نظر 
 .گوگل ارزش بسیار زیادي دارد

 .اورجینال بودن تصاویر، این موضوع است که تصاویر انتخابی حتما باید مرتبط با محتوا باشداما مهم تر از  

نامرتبط براي مطالب خود استفاده کنید مطمئن باشید در حال آسیب رساندن به سئو   اگر از عکسی 
 .تصاویر خود هستید
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 منابع یافتن تصاویر براي وب سایت 

ندارید، می توانید از منابع بسیار زیادي که در اینترنت وجود دارد براي در صورتیکه تصاویر اختصاصی  
 :یافتن تصاویر خود استفاده کنید. در زیر به منابعی براي یافتن تصاویر اشاره کرده ام

۱.  Flicker.com    ) در استفاده از تصاویرFlicker   فراموش نکنید که نام عکاس را درج
 )   کنید

۲. Unspash.com 
۳. Freepik.com 
٤. Shutterstock.com 
٥. Flaticon.com 
 و بسیاري منابع دیگر  .٦

https://www.flickr.com/
https://unsplash.com/
https://www.freepik.com/
https://www.shutterstock.com/
https://www.flaticon.com/


 
 

 

 ۷ 

 کامنت  قسمت  در  شناسید  می  تصاویر  یافتن  براي  خوبی  منابع  نیز   شما  صورتیکه  در

 بگذارید اشتراك به ما با ها
تصاویر سایت از دیگر منابع براي ایجاد   Gif استفاده از اسکرین شات، ساخت نمودارها، انیمیشن هاي

 .هستند

با استفاده از منابعی که در باال به آنها اشاره کردیم می توانید کمک بسیار زیادي به بهینه سازي تصاویر  
 .سایت خود کنید

وجود دارد. این تصاویر بخاطر اینکه جذابی زیادي دارند و همچنین  Gif نکته سئو مهمی در مورد تصاویر
کاربر را پرت می کند می تواند میزان تعامل کاربر با مطلب را کاهش به خاطر حرکاتی که دارند حواس  

 .باعث می شود تا سرعت بارگذاري صفحات کاهش یابد Gif دهد. از طرف دیگر استفاده زیاد از تصاویر

 بهینه سازي عکس براي وب سایت 

 



 
 

 

 ۸ 

ادامه به نکات سئو  بعد از یافتن عکس مناسب براي سایت گام بعدي بهینه سازي عکس براي است. در  
 .عکس نگاهی خواهیم داشت

 نکات سئو عکس 

 انتخاب صحیح نام فایل تصاویر  .۱

 استفاده از فرمت مناسب  .۲

 اندازه مناسب تصاویر براي سئو تصاویر  .۳

 فشرده سازي حجم تصاویر .٤

 (Image Alt) استفاده از متن جایگزین براي تصاویر .٥

 انتخاب صحیح نام فایل تصاویر 

 .حیح نام براي تصاویر شروع می شودسئو عکس با انتخاب ص

 DC687636.jpg سیو عکس گوگل با خواندن نام فایل آغاز می شود. نام فایل تصاویر نباید چیزي مانند

 .باشد. نام فایل تصاویر باید کامال واضح و مشخص کننده محتوات عکس باشد

باشد  DC687636.jpg نباید نام فایلاگر تصویر شما منظره غروب خورشید از بام توچال تهران است  
کلمه  Tehran-sunset-from-tochal.jpg بلکه کنید  سعی  چنین  هم  است.  بهتري  انتخاب 

 .کلیدي را در ابتداي نام فایل عکس بیاورید

در بسیاري از منابع آموزش سئو فارسی بیان شده است که از زبان انگلیسی براي انتخاب نام فایل تصاویر  
استفاده کنید. اما بر اساس تحقیقات و بررسی هاي انجام شده بسیاري از تصاویري که در جستجوي خود  

 .تصویري گوگل در رتبه هاي اول قرار دارند نام فایلشان فارسی است



 
 

 

 ۹ 

 استفاده از فرمت مناسب براي تصاویر

ارد. انتخاب فرمت در بحث بهینه سازي تصاویر سایت موردي با نام فرمت مناسب براي عکس ها وجود ند
 .تصاویر کامال بستگی کاربرد و استراتژي شما دارد

براي تصاویر با سایز بزرگ استفاده کنید. براي تصاویري که ابعاد و کیفیت باالیی دارند   Jpeg از فرمت
 .بهتر است از این فرمت استفاده کنند

دارند استفاده کنید. البته  (Transparent) براي تصاویري که تصویر بک گراند شفاف PNG از فرمت
 .کیفیت باالیی نیز دارد و به طبع حجم تصاویر با این فرمت نیز بیشتر است PNG فرمت

 .براي تصاویر معمولی با کیفیت و وضوح معمولی می توان استفاده کرد Jpg از فرمت

حجم تصاویر  استفاده کرد. در این فرمت   Jpg و Jpeg و  PNG می توان به جاي تصاویر WebP از فرمت 
براي  Squoosh  بسیار کاهش می یابد و همچنین امکان کپی کردن نیز به راحتی فراهم نیست. از ابزار

 .می توان استفاده کرد WebP تبدیل فرمت تصاویر به

می توانید عکس  JavaScript یا CSS کدهايبراي لوگو و آیکون ها بهره ببرید. با کمک   SVG از فرمت 
 .بسازید و بدون افت کیفیت تغییر سایز دهید SVG هایی با فرمت 

بعضی از مرورگرها و دستگاه هاي موبایل ممکن است فرمت خاصی را پشتیبانی نکنند و در این گونه 
می   مورد  این  کنترل  براي  شود.  نمی  داده  نمایش  ها  دستگاه  آن  در  تصاویر  از موارد  توان 

استفاده کرد. این ابزار فرمت هایی را که توسط مرورگرها و دستگاه ها پشتیبانی canIuse.com   ابزار
 .می شوند را نمایش می دهد

 
 

https://squoosh.app/
https://caniuse.com/


 
 

 

 ۱۰ 

 اندازه مناسب تصاویر براي سئو تصاویر

اهمیت بسیار زیادي دارد. هر چه سرعت  (User Experience) سرعت لود سایت در تجربه کاربري 
 .سایت بهتر و سرعت ایندکس صفحات نیز افزایش می یابد UX لود سایت بیشتر باشد به همان اندازه

 .بهینه بودن تصاویر در این بخش تاثیر بسیار زیادي دارد

پیکسل رو آپلود کرده باشید و آن عکس قرار است با    1500*2500در صورتی که شما تصویري با ابعاد 
نمایش داده شود، در این حالت قبل از نمایش تصویر مرورگر ابتدا ابعاد تصویر را کاهش   150* 250ابعاد  

 .می کند تا در مکان مورد نظر نمایش دهد. این فرآیند سرعت بارگذاري را به شدت کاهش می دهد

 .نه کنیدبنابراین ابعاد تصاویر خود را قبل از بارگذاري بر اساس مکانی که قرار است نمایش داده شود بهی

(Resize Image) 

براي تغییر ابعاد تصاویر می توانید از فتوشاپ و یا ابزاهاي آنالین استفاده کنید. همچنین براي پیدا کردن  
 .مرورگر استفاده کنید Inspect سایز دقیق تصاویر می توانید از ابزار

 فشرده سازي حجم تصاویر

ا تا حد امکان کاهش دهید. البته نکته اي وجود قدم بعدي در سئو عکس این است که حجم فایل عکس ر
دارد این است که فشرده سازي حجم تصاویر نباید کیفیت را تحت تاثیر قرار دهد. تعدادي از ابزارهاي 

 :رایگانی که براي فشرده سازي تصاویر می توان از آن ها استفاده کرد عبارتند از

• TinyPng 
• CompressJpeg 

 
 

https://tinypng.com/
https://compressjpeg.com/
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 (Image Alt) استفاده از متن جایگزین و کپشن براي تصاویر

تا اینجا عکسی مناسب براي مطلب خود پیدا کرده ایم و آن را از نظر نام فایل، سایز و حجم بهینه سازي 
 .قراردادن عکس در سایت استکرده ایم. گام بعدي  

حاال که عکس کامال آماده بارگذاري در سایت است، نباید آن را بدون توجه در سایت بارگذاري کرد. بلکه 
 .باید نکات سئو تصاویر را حتی در هنگام بارگذاري در نظر داشت

. ارتباط عکس با استفاده از تصاویر مناسب و بهینه شده تاثیر زیادي بر روي سئو عکس هاي سایت دارد
 .متن نه تنها براي کاربران مفید است بلکه موتورهاي جستجو نیز از این ارتباط معنایی لذت خواهند برد

 استفاده از کپشن براي تصاویر

کپشن یا توضیحات تصویر، عکس شما را در مقاله همراهی خواهد کرد. کاربران هنگام خواندن مقاله 
بینند. کاربران سایت ها بیشتر به تیترها، تصاویر و توضیحات کپشن آن ها کپشن هاي تصاویر را نیز می  

 .توجه می کنند

 :به طور کلی مردم به محتواهاي زیر بیش از هرچیز دیگر در مقاله شما توجه خواهند کرد

 تیترها  •

 شده  Bold عبارات •

 نوشته هایی با فونت بزرگتر •

 نوشته هایی با رنگ هاي مخالف رنگ اصلی نوشته  •

 (Ordered & Unordered List) ست هاي موردي لی •

 تصاویر  •

 جداول •



 
 

 

 ۱۲ 

 ویدئوها •

برابر شانس خوانده شدن تبیشتري نسبت به محتواي   3کپشن هایی که زیر تصاویر خود می نویسید،  “
بدنه صفحه شما را دارند. پس استفاده نکردن یا درست استفاده نکردن از آن ها به معنی از دست دادن  

 ”.فرصت بسیار خوبی است

 آیا تمام عکس ها باید کپشن داشته باشند؟ 

شوند یا خود گویاي همه چیز هستند   خیر. چرا که بعضی اوقات تصاویر براي منظور دیگري استفاده می 
 .و احتیاجی به توضیح بیشتر ندارند مانند اینفوگرافیک ها 

می تواند به  (Over Optimize) همیشه به این نکته توجه داشته باشید که بهینه سازي بیش از حد 
 .پروسه بهینه سازي سایت براي موتورهاي جستجو آسیب برساند

بنویسید که واقعا براي کاربر مفید باشد، پس همیشه اول به کاربر خود   تنها زمانی براي تصاویر کپشن
 .فکر کنید و بعد از آن به سئو عکس و موتورهاي جستجو

 (Image ALT) متن جایگزین براي تصاویر

یک عبارت توصیفی است درباره محتواي عکس. در صورتیکه به  ALT متن جایگزین براي تصاویر یا تگ
 .به جاي آن نمایش داده می شود ALT ایت لود نشوندهر دلیلی تصاویر س

تصاویر سایت را درك می کنند و از آن براي رتبه بندي  ALT همچنین موتورهاي جستجو با استفاده از
 .را تعریف کرده است ALT تصاویر در جستجوي گوگل استفاده می کنند. ویکی پدیا به بهترین شکل

  
 
 



 
 

 

 ۱۳ 

 پدیا  ویکی  در  ALT تعریف
 

In situations where the image is not available to the reader, perhaps 
because they have turned off images in their web browser or are using a 
screen reader due to a visual impairment, the alternative text ensures 
that no information or functionality is lost 

کامل نیست. براي تمامی تصاویر خود حتما از متن  ALT بهینه سازي عکس هاي سایت بدون استفاده از
 .جایگزین استفاده کنید

 (Image ALT) ز باید دقت کنید. نکات نوشتن متن جایگزین تصاویرنی ALT البته در نوشتن 

 استفاده از کلمه کلیدي اصلی سایت  •

 استفاده از سایر انواع کلمات کلیدي مطلب  •

 توصیفی بودن (باید به بهتري شکل عکس را توصیف کند)  •

 خالصه بهینه سازي تصاویر وب سایت

عکسی یونیک و یا بهینه سازي شده ممکن خواهد بود.  سئو عکس با رعایت چند نکته و البته داشتن  
گوگل هر روز در تشخیص محتواي عکس ها بهتر و بهتر می شود پس رعایت نکات سئوي تصاویر از 

 .اهمیت بیشتري برخوردار شده است

 :براي اضافه کردن عکس به مقاله خود به نکات زیر توجه کنید

 عکسی مرتبط با محتواي خود استفاده کنید  •

 ام فایل عکس را به خوبی انتخاب کنید ن •

 ابعاد مناسبی براي عکس خود انتخاب کنید  •

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Alternative_text_for_images


 
 

 

 ۱٤ 

 حجم تصاویر را به منظور افزایش سرعت بارگزاري کاهش دهید  •

 در صورت لزوم حتما کپشنی مناسب براي هر عکس بنویسید  •

 تصویر استفاده کنید  ALT از توضیحات  •

 
 

افزایش نرخ تعامل کاربر با سایت نیز می شوند. در انتها اگر این تصاویر عالوه بر کاربرپسند بودن باعث  
 .مقاله براي شما مفید واقع شد آن را با دوستان خود به اشتراك بگذارید و نظرات خود را براي من بنویسید
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https://majidrajabi.com 

info@majidrajabi.com 

+۹۸ ۹۱۲ ۳۱۷ ۲۲ ۸۹ 

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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