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SUBDOMAIN یا SUBFOLDER 
ئو هر   تراتژي ـس تن تفاوتی که این دو با هم دارند در طراحی اـس اب فولدر : دانـس اب دامین و ـس تفاوت ـس

 .سایتی بسیار مهم و ضروري است

Subdomain یا Subfolder  :دام یک براي سئو بهتر است و چرا؟ک 

 سایت، تجربه کاربريبر روي سئوي  subdomain و یا subfolder استفاده از

 (user experience) و دیگر بخش هاي سایت تاثیر می گذارد. 

 .در این مقاله قصد دارم به بررسی مزایا و معایب استفاده از آنها بپردازم

 (subdirectory .ها رتبه می دهد subdirectory ها کمابیش به اندازه subdomain گوگل به

 )نیز شناخته می شوند subfolder تحت نام

ها را می توان به عنوان سایت هاي جداگانه و مستقل  subdomainاما یک تفاوت کلیدي وجود دارد،  
 .ها ارتباطی با سایت اصلی ندارند subdomain در نظر گرفت. در واقع

 به تاثیري که این subfolder و یا subdomain بـسیار مهم اـست قبل از بارگذاري محتواي خود در
 .کار بر روي بهینه سازي و رتبه سایت شما دارد توجه کنید
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 تفاوت ساب دامین و ساب فولدر

 ؟ساب فولدر چیست

 

 .وب سایت ها معموال از دسته بندها، بخش ها و صفحات مختلف تشکیل شده اند
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HTML  ایت، فولدرهایی را ایجاد می د که طراحان ـس تفاده می ـش ورت اـس ته بدین ـص کردند و در گذـش
 .صفات وب را داخل فولدر هاي ساخته شده قرار می دادند

 .گفته می شد subdirectory و یا subfolder به همین دلیل به آنها

این کار دقیقا مـشابه ذخیره فایل ها داخل کامپیوتر اـست. فولدرهاي مختلفی ایجاد می ـشود تا عکس ها  
 .آن ها قرار دهند و دیگر فایل ها را به صورت طبقه بندي شده داخل

Subfolder ها می توانند نام اختصاصی خود را داشته باشند. 

ایجاد ـشده اـست که تمام ـصفحات مربوط  /green-widget/ تحت عنوان subfolder در مثال زیر
 .به آن در این فولدر قرار داده شده است

https://www.example.com/widgets/green-widgets/big-green-
widget.html 

در مثال باال، ـساب فولدر و یا ـساب دایرکتوري گفته  /green-widget/ و /widget/ به فولدرهاي
 .می شود

 subdirectory ، اینPHP به ـصورت معمول در ـسایت هاي وردپرـسی و دیگر ـسایت ها با زیر ـسایت

 .ها به صورت مجازي هستند

تم هاي مدیریت محتوا یـس رور وجود ندارند، ها ب subfolder در این نوع از ـس ه دالیل امنیتی داخل ـس
تفاده از برنامه هاي ته  FTP تا کاربران نتوانند با اـس ی داـش ترـس لی و محتوایات آنها دـس به فولدر هاي اـص

 .باشند

ها مجازي هـستند اما همچنان جزئی از ـساختار فایلی وب ـسایت ها هـستند و  subfolder با اینکه این
 .شناخته می شوند subdirectory همچنان تحت عنوان

Subdirectory بخشی از معماري و ساختار سایت است و در دامین سایت قرار دارد. 
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 ساب دامین چیست

 
 

ها هستند. ساب دامین کامال سایت جداگانه و  subdirectory ساب دامین ها کامال متفاوت از
 .مستقلی است

 .ارتباطی با سایتی که در دامنه اصلی است نداردساب دامین در دامنه سایت نیز درج می شود ولی هیچ 

به ـصورت کلی ـساب دامین به عنوان یک ـسایت کامال مـستقل در نظر گرفته می ـشود که از دامنه اـصلی  
 .سایت منشعب شده است

 subdomain مثالی از

s u p p o r t . e x a m p l e . c o m  
 نیز می باشد subfolder نشان داده شده که داراي یک subdomain در مثال زیر

/ s u p p o r t . e x a m p l e . c o m / f a q  

 را به عنوان سایتی کامال مستقل در نظر می گیرد subdomain گوگل
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لی ندارد رفتار می  ایت اـص تقل که ارتباطی با ـس ایتی کامال مـس اب دامین به عنوان ـس ه با ـس گوگل همیـش
 .کند

 .مشخص است Google Search Console این رفتار گوگل کامال از طریق

 .شوند verify قرار دارند باید به صورت جداگانه به گوگل معرفی و subdomain سایت هایی که در

John Muller ویدئو مشاهده: این مورد را در یک ویدئو بیان کرده است 

 verify و  ثبت Console Search در جاگانه  صـورت  به را  ها دامین  سـاب   باید  شـما

عمال جداگانه صورت  به آن در را الزم تنظیمات  تمام و  کنید  .کنید ا

گیرید  یاد باید  گوگل ایتی که  ب   این  البته  کند. Crawl چگونه دارد  قرار دامین  ـساب  در که  ـس
دازي راه اول روز  چند براي فقط کار  .است ان

 استفاده کرد Subdomain چه زمانی باید از

 :دالیلی که یک وبمستر تصمیم به انتشار محتواي خود در ساب دامین می گیرد

 دالیل فنی .۱

 دالیل برندینگ .۲

 دالیل سئویی .۳

 دامیندالیل فنی استفاده از ساب 

خه ت یک نـس عه دهندگان وب ممکن اـس اب دامین قرار دهند و براي  Staging توـس ایت را در ـس از ـس
 .دسترسی به آن هم پسورد قرار دهند

https://youtu.be/uJGDyAN9g-g?t=65
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 Stagingهاي بخش آزمایش و  تســت انجام  منظور به که اســت فعلی ســایت از  اي نســخه 

 .شود می ایجاد جدید قالب یک طراحی یا و  مختلف

اده اـست. (نـسخه اي که بازدیدکنندگان ایجاد   یار ـس ایت بـس دیتابیس جدید و نـصب نـسخه جدیدي از ـس
 سایت در حال کار با آن هستند)

ورت کلی subdomain تا زمانی که به د به ـص ده باـش لی لینک داده نـش ایت اـص هاي   crawler از ـس
 .موتورهاي جستجو آن را پیدا نخواهند کرد

یله پـسورد محافظت   staging را پیدا کنند به دلیل اینکه ـسایت حتی اگر خزنده ها ـساب دامین به وـس
 .می شود نمی توانند آن را بررسی و ایندکس کنند

ورتی که ید، در ـص ته باـش ایت راه اندازي  Google Search Console البته باید در نظر داـش براي ـس
 .شده باشد این مورد صدق نخواهد کرد

ایت هاي ابه  subdomain که در staging از دید فنی، ـس اختاري مـش قرار دارند می توانند دقیقا ـس
ند. دایرکتوري،  ته باـش لی داـش ایت اـص ایت  (Permalink) ، پیوندهاي یکتاURLـس انی با ـس هاي یکـس

 .اصلی داشته باشند

پیچیدگی هاي بیشتري دارد و ممکن است در کارکرد و  subfolder سایت در staging ایجاد نسخه
 .هاي سایت اختالل ایجاد شودساختار لینک  

 staging به دالیل فنی، طراحان وب متوجه شـــده اند که ایجاد دیتابیس جدید و راه اندازي نســـخه

 .سایت در ساب دامین بسیار راحت تر است

لی  ایت اـص ود که فایل هاي مختص خود را دارد و با ـس تقل ایجاد می ـش ایت کامال مـس با این کار یک ـس
 .تداخلی نخواهد داشتهم هیچ  
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ایت می دهد تا قالب   عه دهندگان ـس اب دامین این امکان را به توـس ایت و قرار دادن در ـس ازي ـس جداـس
هاي جداگانه و تکنولوژي هاي مختلفی را بتوانند مورد استفاده قرار دهند بدون اینکه اختاللی در سایت 

 .اصلی به وجود بیاید

د سـاب دامین رایگان اسـت. البته موارد اسـتثنایی نیز وجود دارد همچنین به یاد داشـته باشـید که ایجا
 .که ساب دامین وبالگ خود را به فروش رسانده است kissmetrix مثل سایت

 دلیل برندینگ استفاده از ساب دامین

 .است subdomain برندسازي دلیل دیگر استفاده از

میم بگیرد بخ ایت تـص احبان وب ـس ت ـص اب دامین به عنوان مثال ممکن اـس تیبانی خود را در ـس ش پـش
 .قرار دهند

خ   ش و پاـس واالت متداول و فروم پرـس دنی، ـس ناد دانلود ـش تیبانی، کاربران می توانند به اـس در بخش پـش
 .دسترسی داشته باشند

اب  میم بگیرند تا بخش جداگانه اي را در ـس به دالیل برندینگ، ممکن اـست بعـضی از کـسب و کارها تـص
 .تا بخش هاي پشتیبانی و دیگر بخش ها را از قسمت برند اصلی سایت جدا کنند  دامین ایجاد کنند

 .مانند جداسازي بخش پشتیبانی و یا بخش آکادمی که ممکن است در ساب دامین راه اندازي شوند
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 دالیل سئویی استفاده از ساب دامین

 .استفاده از ساب دامین ممکن است دالیل سئویی نیز داشته باشد

عنوان مثال ممکن اـست تـصمیم به انتـشار محتوایی در ـسایت گرفته ـشود که هیج ارتباطی با محتواي به 
 .سایت اصلی ندارد و کامال متفاوت است

در این حالت ناـشر محتوا می تواند این نوع از محتوا را در یک ـساب دامین قرار دهد تا محتواي جدید از 
 .ک دامین و برند باشدسایت اصلی جدا باشد ولی همچنان در زیر ی

 .بسیاري از سایت هاي خبري بخش دستورات آشپزي خود را در ساب دامنه قرار می دهند

البته واقعا مطمئن نیـستم که این کار را به دالیل بهینه ـسازي ـسایت انجام می دهند یا خیر. اما این یک 
 .حتواي اصلی سایت نداردمثال خیلی خوب براي جداسازي بخشی از سایت است که هیچ ارتباطی با م



 
 

 

 ۱۱ 

 
 

ایت، می توان کنترل کاملی بر روي بخش  پزي از الباقی بخش هاي ـس تورات آـش ازي بخش دـس با جدا ـس
ایت را تحت  ود که دیگر بخش هاي ـس ت و همچنین باعث می ـش پزي) داـش مربوطه (به عنوان مثال آـش

 .تاثیر قرار ندهد

 .استراتژي با هدف سئویی اتخاذ شده استاین نکته را در نظر داشته باشید که این  

 تاثیر ساب دامین در سئو

در این اسـتراتژي به سـاب دامین ها نیز اجازه داده می شـود تا به تنهایی و بدون تاثیر گرفتن از سـایت 
 .اصلی رتبه کسب کنند

 .می پردازیم The New York Times در مثال زیر به بررسی بخش دستورات آشپزي
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به جستجو بپردازید گوگل این بخش از سایت را به عنوان   ”recipes NYTimes“ عبارتزمانی که با  
 .نمایش می دهد (SERP) یک سایت کامال جداگانه در صفحه نتایج جستجوي

 مزایاي استفاده از ساب دامین

ت و به  • ت که کامال مسـتقل اـس اب فولدر در این اـس اب دامین با ـس مهمترین تفاوت ـس
 .وابستگی اي نداردسایت اصلی هیچ  

ایت  • ازي کرد بدون اینکه ـس تراتژي هاي خاـصی را براي پیاده ـس یاـست و اـس می توان ـس
 اصلی را درگیر کرد

 نیازي به کمک از سایت اصلی ندارد •
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 می توان براي اهداف تست سیستم هم از آن استفاده کرد •

 هیچ تداخلی با سایت اصلی ندارد •

 Subdirectory موارد استفاده از

ایت  ی تمرکز دارد به نظر ـس وع خاـص ایتی که فقط بر روي موـض بت به ـس د، نـس ایتی که جامع تر باـش ـس
 .معتبرتري می رسد

البته به این معنی نیسـت که سـایتی که بر روي یک موضـوع خاص تمرکز دارد سـایت معتبر و مفیدي  
 .نباشد

د  ایتی که کامل و جامع تر باـش وي دیگر ـس تري را می تواند جذب کنداز ـس  بک لینک) لینک هاي بیـش

– inbound link- و در نتیجه اعتبار بیشـتري نیز به دسـت خواهد   (هاي بیشـتري دریافت می کند
 .آورد

 subfolder به دالیلی که باال به آن ها اشاره کردیم ممکن است تصمیم به استفاده از استراتژي ایجاد

 .بگیرید

تفاده از ایت با یکدیگر  subdirectory دلیل دیگر اـس این اـست که ممکن اـست بخش هاي مختلف ـس
 .همپوشانی داشته باشند

ی جهت کار در خانه نیز  لوار ورزـش ت ـش ورت آنالین غالت خریداري می کند ممکن اـس ی به به ـص خـص ـش
 .خریداري کند

ــش می دهد براي کاربر جذاب تر و کاراتر خواهد ــایتی که هر دوي این موارد رو پوش ــبت به   س بود نس
 .سایتی که تنها یکی از این دو را پوشش می دهد
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 ساب دایرکتوري یا ساب فولدر ؟

 جواب: هر کدام که برایتان بهترین کارایی را دارد انتخاب کنید

تفاده از ت یا  subdomain مهمترین نکته در اـس ما مفید اـس ایت ـش ت که آیا براي کاربران ـس این اـس
 خیر؟

 .سئویی، برندینگ و مزایاي فنی هر کدام از آنها نیز باید در نظر گرفته شوداما باید دالیل  

به طور کلی، در ـصورتی که براي کاربران ـسایت ـشما مهم باـشد که قـسمت موجود متعلق به ـسایر بخش 
 .است subfolder هاي سایت باشد، بهترین انتخاب براي شما استفاده از
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ازي و تقل از دیگر   اما اگر به دالیلی فنی، برند ـس ورت مـس ایت به ـص ی از ـس د که بخـش ئویی بهتر باـش ـس
 .انتخاب بهتر و موثرتري براي شما خواهد بود subdomain بخش هاي سایت عمل کند، استفاده از

در این حالت تاثیر ســاب دامین در ســئو ســایت هم افزایش می یابد و باعث افزایش رتبه ســایت شــما  
 .خواهد شد

ــد، در مواقعی نیز پیش می آـی ــر نـباشـ د ـکه امـکان دادن جواب قطعی و انتـخاب از بین این دو راه میسـ
ــاره کردیم می توانید بهترین راه را براي طراحی   ــواالتی به آنها اش ــرایطی با در نظر گرفتن س چنین ش

 .معماري سایت خود انتخاب کنید

اـشید و بدانید که چه زمانی امیدوارم با خواندن این مطلب به تفاوت ـساب دامین و ـساب فولدر پی برده ب
 .باید از آنها استفاده کنید

داشـتید حتما با من   سـئو مشـاوره  خدمات در صـورتی که براي انتخاب از بین این دو اسـتراتژي نیاز به
 .تماس بگیرید
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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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