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ــد  ــا می دانی ــواع مختلــف آن آشــنایی داریــد؟ آی ــا ریدایرکــت )Redirect( و ان ــا ب آی
کــه چگونــه و در چــه شــرایطی بایــد تغییــر مســیر ایجــاد کــرد؟ ایــن مطلــب شــما را 

بــا ایــن مبحــث مهــم و هــر آنچــه کــه بایــد دربــاره آن بدانیــد آشــنا خواهــد کــرد.
اگــر بخواهیــد آدرس وب ســایتتان را تغییــر بدهیــد و از یــک نشــانی جدیــد اســتفاده 
ــد و  ــتفاده می کردن ــه از آن اس ــتریانی ک ــان و مش ــر آدرس قدیمی ت ــر س ــه ب ــد چ کنی
ــرده  ــد صفحــه را عــوض ک ــی آدرس چن ــه هــر دلیل ــا ب ــر بن ــا اگ ــد؟ ی ــد می آی می کنن
باشــید و بخواهیــد کاربرانتــان در پیــدا کــردن آدرس جدیــد بــه در بســته نخورنــد چــه 
ــان  ــه کارت ــام ریدایرکــت )Redirect( ب ــا ن ــزاری ب ــن شــرایطی اب ــرد؟ در چنی ــد ک بای

خواهــد آمــد.
بــا مطالعــه ایــن مطلــب پاســخ ســؤاالت زیــر را پیــدا می کنیــد و بــا زیــر و بــم ایــن 

ابــزار مهــم و کاربــردی آشــنا خواهیــد شــد:
• ریدایرکت چیست؟

• چرا باید از ریدایرکت استفاده کنیم؟
• چه انواعی از ریدایرکت وجود دارد؟

• در هنگام ایجاد ریدایرکت باید به چه نکاتی توجه شود؟
• چطور ریدایرکت ایجاد کنیم؟

پر واضح است که پیش از هر چیزی باید با تعریف ریدایرکت آشنا شویم.
 

ریدایرکت چیست؟
ــای  ــا و موتوره ــال بازدیدکننده ه ــرای انتق ــی ب ــیر روش ــر مس ــا تغیی ــت ی ریدایرک
ــه  ــد. ب ــال آن بوده ان ــه دنب ــه ب ــت ک ــی اس ــر از آدرس ــه غی ــی ب ــه آدرس ــتجو ب جس
عبــارت دیگــر بــه وســیله ریدایرکــت، کاربــر و موتــور جســتجو را بــه یــک آدرس دیگــر 

انتقــال می دهیــم. 
ــد 301، 302 و 307 می شناســیم.  ــا کدهــای ســه رقمــی مانن ریدایرکت هــا را معمــوالً ب
ــن  ــد؛ بنابرای ــازی می کنن ــئوی آن ب ــی در س ــش مهم ــایت نق ــر س ــای ه ریدایرکت ه
آشــنایی بــا ریدایرکــت، انــواع آن، شــرایط مقتضــی بــرای اســتفاده از هــر یــک از آن 

انــواع و مزایــای هــر یــک نســبت بــه دیگــری ضــروری اســت.
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چرا باید از ریدایرکت استفاده کنیم؟

عمدتــًا از ریدایرکــت در مواقعــی اســتفاده می شــود کــه در ســایتتان تغییراتــی ایجــاد 
کرده ایــد و نمی خواهیــد ترافیــک باارزشــتان را از دســت بدهیــد یــا کســی بــا خطــای 

404 مواجــه شــود. از جملــه مهم تریــن دالیــل اســتفاده از ریدایرکــت عبارت انــد از:
ــق آدرس هــای مختلفــی در  ــه از طری ــی ک ــی محتوای ــد؛ یعن ــوای تکــراری داری 1. محت
گــوگل ثبــت شــده و گــوگل نمی توانــد متوجــه شــود کــه کدام یــک محتــوای اصلــی 
اســت. بــا اســتفاده از یــک ریدایرکــت 301 بــرای آدرس هــای تکــراری و ارجــاع آن هــا 
بــه آدرســی کــه حــاوی محتــوای اصلــی اســت می توانیــد ایــن مشــکل را حــل کنیــد.
ــًا  ــایتتان طبیعت ــر آدرس وب س ــا تغیی ــد: ب ــر داده ای ــایتتان را تغیی ــه وب س 2. دامن
نمی خواهیــد کــه بــک لینک هایــی کــه بــه ســختی بــه دســت آورده ایــد را بــه راحتــی 
ــه  ــی ب ــی از آدرس قدیم ــت دائم ــک ریدایرک ــا ی ــت ب ــن حال ــد. در ای از دســت بدهی

ــد. ــظ کنی ــان حف ــرای خودت ــع را ب ــه آن مناف ــد هم ــد می توانی آدرس جدی
3. چندیــن دامنــه داریــد: چنانچــه می خواهیــد مالــک همــه دامنه هــای کلیــدی برنــد 
خــود باشــید یــا مثــاً بــا ثبــت دامنه هــای مختلــف، ترافیــک اشــتباهات رایجــی کــه 
ــان پیــش می آیــد را از دســت ندهیــد می توانیــد همــه آن هــا  ــام دامنه ت در تایــپ ن

را بــه آدرس اصلــی ریدایرکــت کنیــد.
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ــذف  ــی ح ــا صفحات ــه ی ــه صفح ــی ک ــد: هنگام ــذف کرده ای ــا را ح ــی آدرس ه 4. برخ
ــن ارجــاع داد. ــه یــک صفحــه جایگزی ــا ریدایرکــت 301 آن هــا را ب ــد ب می شــوند بای

ــا آدرس آن تغییــر کــرده  ــرای محتوایــی کــه حــذف شــده ی اســتفاده از ریدایرکــت ب
ضرورتــی اســت کــه هــم بــرای بازدیدکنندگان ســایت و هــم بــرای موتورهای جســتجو 

اهمیــت دارد:
• بازدیدکننده هــا: طبیعتــًا بــه دنبــال رقــم زدن بهتریــن تجربــه کاربــری بــرای کاربــران 
وب ســایت خــود هســتید؛ بــه ایــن منظــور، نبایــد هنگامــی کــه بــه دنبــال نمایــش 
محتوایــی هســتند کــه قبــاً در آدرس الــف در دســترس بــوده بــا خطــای 404 مواجــه 

شــوند، بلکــه بایــد بــه طــور خــودکار بــه آدرس ب انتقــال داده بشــوند.
• موتورهــای جســتجو: الزم و ضــروری اســت کــه جابجایــی یــا حــذف محتوا و اساســًا 
ــه اطــاع موتورهــای جســتجو برســانید. از ایــن طریــق، مدیریــت  هــر تغییــری را ب
بهتــر و مؤثرتــری بــر کیفیــت و کمیــت ایندکــس شــدن ســایتتان خواهیــد داشــت. 

چنیــن سیاســتی بــرای داشــتن عملکــرد مطلــوب در ســئو ضــروری اســت.

 
ریدایرکت چه انواعی دارد؟

 )server-side( ریدایرکت هــا را می تــوان بــه طــور کلــی بــه دو دســته ســمت ســرور
ــت  ــوع ریدایرک ــر دو ن ــد از ه ــرد. می توانی ــیم ک ــر )client-side( تقس ــمت کارب و س
بــه روش هــای مختلفــی اســتفاده کنیــد؛ امــا در ایــن زمینــه بایــد احتیــاط بــه خــرج 
بدهیــد، چــرا کــه انتخــاب ریدایرکــت اشــتباه می توانــد مشــکاتی را در زمینــه ســئو 

بــرای شــما ایجــاد کنــد.
 

1. ریدایرکت های سمت سرور
ــا  ــی آن ب ــه ط ــت ک ــیر اس ــر مس ــای تغیی ــی از روش ه ــرور یک ــمت س ــت س ریدایرک
درخواســت آدرس، یــک کــد وضعیــت HTTP در قالــب کــد 3-- از طــرف ســرور ارســال 
ــه آن  ــتجو ب ــای جس ــده و موتوره ــه بازدیدکنن ــی ک ــت، آدرس ــن حال ــود. در ای می ش

ــود. ــخص می ش ــرور مش ــق س ــد از طری ــد ش ــل خواهن منتق
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رایج ترین کدهای وضعیت HTTP از این قرارند:
ــًا بهتریــن  • ریدایرکــت Moved Permanently :301 )جابجایــی دائمــی محتــوا؛ غالب

گزینــه بــرای ســئو اســت(
ــا  ــوا ب ــی محت ــی موقت ــت Found / Moved temporarily :302 )جابجای • ریدایرک

ــدا شــدن آن( اعــام پی
• ریدایرکت See Other :303 )دیدن منبعی دیگر(

• ریدایرکت Temporarily Redirect :307 )ریدایرکت موقتی(
• ریدایرکت Permanent Redirect :308 )ریدایرکت دائمی(

 
Moved Permanently :301 ریدایرکت

 

ریدایرکت 301 چیست؟
ــی از آدرس  ــر را در حال ــه کارب ریدایرکــت 301 یــک ریدایرکــت ســمت ســرور اســت ک
»الــف« بــه آدرس »ب« انتقــال می دهــد کــه بــه موتورهــای جســتجو اعــام می کنــد 
کــه محتــوای آدرس »الــف« بــه طــور دائمــی و بــرای همیشــه بــه آدرس »ب« منتقــل 

شــده اســت.
ــت 301  ــن ریدایرک ــت همی ــتفاده از ریدایرک ــرای اس ــما ب ــه ش ــن گزین ــوالً بهتری معم
اســت. ضمنــًا بــه ایــن نکتــه نیــز بایــد اشــاره کنیــم کــه بــه خاطــر همیشــگی بــودن 
ــره  ــود ذخی ــه خ ــیرها را در حافظ ــر مس ــن تغیی ــا ای ــب مرورگره ــت 301، اغل ریدایرک
ــا در  ــت ریدایرکت ه ــم و تس ــگام تنظی ــورد را در هن ــن م ــذا ای ــد )cache(، ل می کنن

خاطــر داشــته باشــید.
 

نقش ریدایرکت 301 در سئو
تقریبــًا همــه کارشناســان و اهــل فــن در ایــن زمینــه اتفــاق نظــر دارنــد کــه 
ریدایرکت هــای 301 چیــزی بیــن 95 تــا 99 درصــد page authority یــا اعتبــار آدرس 
ــه  ــه اگرچ ــید ک ــته باش ــت داش ــد. دق ــال می دهن ــد انتق ــه آدرس جدی ــی را ب قدیم
بازدیدکننــده وب ســایت شــما تفــاوت خاصــی را بیــن ریدایرکــت 301 و 302 احســاس 
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نمی کنــد، امــا بــرای موتورهــای جســتجو هــر یــک از ایــن دو نــوع ریدایرکــت معنــای 
کامــاً متفاوتــی خواهــد داشــت.

ــًا مراقــب باشــید کــه در شــرایطی کــه ریدایرکــت دائمــی نیســت از ریدایرکــت  ضمن
301 اســتفاده نکنیــد. اگــر از ریدایرکــت 301 اســتفاده کنیــد و بااین حــال قصــد داشــته 
ــذف  ــد را ح ــاد کرده ای ــه ایج ــیری ک ــر مس ــی تغیی ــدت کوتاه ــرف م ــه ظ ــید ک باش
ــه  ــی مجــددًا ب ــا آدرس اصل ــد ت ــا حتــی ماه هــا منتظــر بمانی ــد بایــد هفته هــا ی کنی

ایندکــس موتورهــای جســتجو بازگــردد.
 

Found / Moved temporarily :302 ریدایرکت
 

ریدایرکت 302 چیست؟
ریدایرکــت 302 یکــی از انــواع ریدایرکــت ســمت ســرور اســت کــه در حالــی کاربــر را از 
ــه موتورهــای جســتجو اعــام  ــه آدرس »ب« انتقــال می دهــد کــه ب ــف« ب آدرس »ال

می کنــد کــه محتــوای آدرس »الــف« موقتــًا بــه آدرس »ب« منتقــل شــده اســت. 
 

نقش ریدایرکت 302 در سئو
ــه  ــاری را از آدرس قدیمــی ب ــچ اعتب ــه دارد هی ــی ک ــه خاطــر ماهیت ریدایرکــت 302 ب
آدرس جدیــد انتقــال نمی دهــد. طبیعتــًا ازآنجایی کــه غالبــًا بــه دنبــال انتقــال اعتبــار 
آدرس قدیمــی بــه جدیــد هســتیم و فقــط ریدایرکــت 301 چنیــن قابلیتــی دارد، لــذا 

ــود. ــتفاده می ش ــت 302 اس ــدرت از ریدایرک به ن
ــرای  ــئو ب ــت س ــر ریدایرک ــه اگ ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــئو ب ــان س کارشناس
مــدت زمــان طوالنــی باقــی بمانــد )مثــاً 6 مــاه( چــه اتفاقــی می افتــد تحقیقــات و 
ــه در صــورت حفــظ  ــن نتیجــه رســیده اند ک ــه ای ــد و ب بررســی هایی را انجــام داده ان
ــک  ــوان ی ــتجو آن را به عن ــای جس ــی، موتوره ــدت طوالن ــرای م ــت ب ــن ریدایرک ای
ــه آدرس  ــز ب ــار آدرس قدیمــی را نی ــج اعتب ــد و به تدری ــداد می کنن ریدایرکــت 301 قلم

ــد. ــال می دهن ــد انتق جدی
ــد  ــد عبارت ان ــد در آن هــا از ریدایرکــت 302 اســتفاده کنی ــی کــه می توانی موقعیت های

از:
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ــده  ــال داده ش ــری انتق ــه آدرس دیگ ــًا ب ــک آدرس موقت ــوای ی ــه محت ــی ک • هنگام
اســت؛

ــا  ــی ی ــت جغرافیای ــاس موقعی ــر اس ــدگان را ب ــد بازدیدکنن ــه می خواهی ــی ک • هنگام
ــه گــوگل اســتفاده از ایــن  ــد. البت ــه آدرس دیگــری انتقــال بدهی ــان منتخبشــان ب زب
روش را پیشــنهاد نمی کنــد؛ امــا بــه هــر حــال در ایــن شــرایط می تــوان از ریدایرکــت 

302 اســتفاده کــرد؛
• هنگامــی کــه یــک وب ســایت دســکتاپ و یــک وب ســایت موبایلــی مجــزا داریــد 
ــای  ــط رایانه ه ــی را در محی ــایت موبایل ــه وب س ــی ک ــد بازدیدکنندگان و می خواهی

ــس. ــد و بالعک ــال بدهی ــکتاپ انتق ــایت دس ــه وب س ــد ب ــاز می کنن ــی ب معمول

 

 
See Other :303 ریدایرکت

 
ریدایرکت 303 چیست؟

ریدایرکــت 303 یکــی از انــواع ریدایرکــت ســمت ســرور اســت کــه از ارســال مجــدد 

6

https://modireweb.com


آموزش ریدایرکت کردن، انواع آن و هر آنچه درباره اش باید 
بدانید

www.modireweb.com

فرم هــا بــا اســتفاده از دکمــه بازگشــت مرورگــر جلوگیــری می کنــد؛ در واقــع، ریدایرکــت 
303 نشــان می دهــد کــه درخواســت های متعاقــب درخواســت قبــل بــه آدرس 
ــت  ــرد. از ریدایرک ــام بگی ــتفاده از روش GET HTTP انج ــا اس ــد ب ــی بای ــی قبل موقت

ــرای فرم هــای وب ســایت اســتفاده شــود. ــد ب ــط بای 303 فق
 

نقش ریدایرکت 303 در سئو
ــه  ــتجو کاری ب ــای جس ــه موتوره ــرا ک ــدارد، چ ــئو ن ــی در س ــت 303 نقش ریدایرک
ــوا از  ــال محت ــد از انتق ــیر بع ــر مس ــرای تغیی ــذا ب ــد. ل ــت های POST ندارن درخواس
ــور  ــن منظ ــه ای ــت ب ــوع ریدایرک ــن ن ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــتفاده نکنی ــت 303 اس ریدایرک

ــت. ــده اس ــاخته نش س
 

Temporarily Redirect :307 ریدایرکت
 

ریدایرکت 307 چیست؟
 1.1 HTTP ریدایرکــت 307 یکــی از انــواع ریدایرکــت ســمت ســرور اســت کــه معــادل
ــان از  ــب اطمین ــدف کس ــا ه ــت 307 ب ــود. ریدایرک ــوب می ش ــت 302 محس ریدایرک
دســتخوش تغییــر نشــدن روش HTTP )کــه بــرای ایجــاد درخواســت مــورد اســتفاده 
ــد  ــخ می ده ــه آن پاس ــت ب ــک ریدایرک ــا ی ــرور ب ــه س ــرایطی ک ــرد( در ش ــرار می گی ق
ایجــاد شــد. در ایــن حالــت اگــر از GET HTTP اســتفاده شــده باشــد، GET به عنــوان 
ــتفاده  ــر از POST اس ــود و اگ ــل می ش ــد منتق ــه آدرس جدی ــت ب ــی از ریدایرک بخش
شــود، POST به عنــوان قســمتی از ریدایرکــت بــه آدرس جدیــد منتقــل می شــود. در 
اینجــا بــرای درک بهتــر تفــاوت ریدایرکــت 302 بــا ریدایرکــت 307 بایــد توضیحــی را 
بــه ایــن بخــش اضافــه کنیــم. اگــر توضیحــات ایــن قســمت بیــش از حــد پیچیــده 

بــه نظــر می رســد قســمت بعــد را مطالعــه کنیــد.
 

تفاوت ریدایرکت 302 و ریدایرکت 307
ــکل  ــا HyperText Transfer Protocol ش ــکل HTTP ی ــاس پروت ــر اس ــت ب اینترن
گرفتــه اســت. ایــن پروتــکل در حــال حاضــر دو نســخه دارد کــه بــا نام هــای 1.0 و 1.1 
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شــناخته می شــوند. نســخه 1.0 کاربــر را بــا کــد وضعیــت Moved Temporarily یــا 
اعــام انتقــال موقــت بــه صفحــه دیگــر انتقــال می دهــد، امــا در نســخه 1.1 بــا کــد 
وضعیــت Found یــا پیداشــده در صفحــه دیگــری بــه درخواســت کاربــر پاســخ داده 

می شــود.
ریدایرکــت 302 در هــر دو نســخه کار می کنــد، امــا ریدایرکــت 307 تنهــا بــا نســخه 1.0 
ــت  ــرد ریدایرک ــه عملک ــت ک ــه گرف ــور نتیج ــوان این ط ــن می ت ــت. بنابرای ــازگار اس س

302 در مقایســه بــا ریدایرکــت 307 بهبــود یافتــه و کامل تــر اســت.
 

نقش ریدایرکت 307 در سئو
از ریدایرکــت 307 نیــز مشــابه بــا ریدایرکــت 302 بایــد هنگامــی اســتفاده شــود کــه 
محتــوا موقتــًا بــه یــک آدرس دیگــر منتقــل شــده اســت. در عیــن حــال بــا توجــه بــه 
مزیتــی کــه در بــاال بــرای ریدایرکــت 302 برشــمردیم و همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن 
ــاد  ــای 307 زی ــا ریدایرکت ه ــتجو ب ــای جس ــورد موتوره ــوه برخ ــوز نح ــه هن ــه ک نکت
ــتفاده  ــت اس ــال موق ــرای انتق ــت 302 ب ــه از ریدایرک ــت ک ــر اس ــت، بهت ــن نیس روش

شــود.

Permanent Redirect :308 ریدایرکت
 

ریدایرکت 308 چیست؟
ریدایرکــت 308 نســخه دائمــی ریدایرکــت 307 محســوب می شــود و همان طــور کــه 
از یــک ریدایرکــت دائمــی انتظــار مــی رود، ایــن ریدایرکــت نیــز اعتبــار آدرس قبلــی را 

ــد انتقــال می دهــد. ــه آدرس جدی ب
 

نقش ریدایرکت 308 در سئو
ــظ  ــد HTTP اســتفاده شــده را حف ــد ریدایرکــت 307، مت ــز همانن ریدایرکــت 308 نی
می کنــد. مشــابه بــا ریدایرکــت 307، نحــوه برخــورد موتورهــای جســتجو بــا ریدایرکــت 
ــان دادن  ــرای نش ــه ب ــود ک ــنهاد می ش ــذا پیش ــت؛ ل ــن نیس ــان روش ــز آن چن 308 نی

جابجایــی دائمــی محتــوا از ریدایرکــت 301 اســتفاده کنیــد.
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2. ریدایرکت های سمت کاربر

ــه تغییــر مســیر در  ــی اطــاق می شــود ک ــه ریدایرکت های ــر ب ــت ســمت کارب ریدایرک
ــمت  ــای س ــتفاده از ریدایرکت ه ــرد. اس ــام می گی ــر انج ــر کارب ــق مرورگ ــا از طری آن ه
ــوارد  ــن م ــه ای ــوان ب ــا می ت ــن آن ه ــه از مهم تری ــف دارد ک ــه ضع ــد نقط ــر چن کارب

اشــاره کــرد:
ــرور،  ــمت س ــای س ــتفاده از ریدایرکت ه ــا اس ــه ب ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــئو: ای • س
ــه توســط  ــی ک ــه شــاید در ریدایرکت های ــال داده نشــود؛ چــرا ک ــار صفحــه انتق اعتب
جــاوا اســکریپت ایجــاد می شــوند ربــات موتــور جســتجو اصــاً نتوانــد وجــود آن هــا را 
تشــخیص بدهــد، یــا اینکــه بــه خاطــر زمــان رفــرش )Refresh Time(، آن ریدایرکت 
را به عنــوان یــک تغییــر مســیر در نظــر نگیــرد. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه موتورهای 
جســتجو بــرای تشــخیص ریدایرکت هــای جــاوا اســکریپت بایــد بتواننــد آن را اجــرا 
ــدود  ــکریپت مح ــاوا اس ــرای ج ــرای اج ــا ب ــع آن ه ــوالً مناب ــه معم ــد؛ درحالی ک کنن
اســت. بــه همیــن دلیــل غالبــًا شناســایی و پــردازش ایــن ریدایرکت هــا مدتــی طــول 
می کشــد. در مــورد رفــرش هــای متــا: اگــر زمــان رفــرش »0« تعییــن شــود موتورهــای 
ــار آن  ــرده و اعتب ــی ک ــوان ریدایرکــت 301 تلق ــاد آن را به عن ــال زی ــه احتم جســتجو ب
ــتجو  ــای جس ــه موتوره ــید ک ــن باش ــد مطمئ ــر می خواهی ــد داد. اگ ــال خواهن را انتق
به ســرعت ریدایرکت هــای شــما را شناســایی می کننــد بایــد از ریدایرکت هــای ســمت 
ســرور اســتفاده کنیــد. اگــر آدرس محتــوا بــرای همیشــه تغییــر کــرده از ریدایرکــت 301 

و اگــر ایــن تغییــر موقتــی اســت از ریدایرکــت 302 اســتفاده کنیــد.
ــر  ــه بازگشــت مرورگ ــرد دکم ــر در عملک ــه برگشــت: ریدایرکت هــای ســمت کارب • دکم
ــد  ــتفاده می کن ــت اس ــه بازگش ــر از دکم ــه کارب ــی ک ــد. هنگام ــاد می کنن ــال ایج اخت

ــم شــده منتقــل می شــود. ــه ریدایرکــت روی آن تنظی ــه آدرســی ک ــورًا ب ف
ــتیبانی  ــر پش ــمت کارب ــای س ــا از ریدایرکت ه ــه مرورگره ــر: هم ــتیبانی مرورگ • پش

. نمی کننــد
ــر  ــمت کارب ــای س ــتفاده از ریدایرکت ه ــًا اس ــد اساس ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــی ک ــه دالیل ب
پیشــنهاد نمی شــود؛ در عیــن حــال به منظــور تکمیــل اطاعــات شــما انــواع مختلــف 

ــم: ــرح می دهی ــز ش ــا را نی ــوع از ریدایرکت ه ــن ن ای
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)Meta Refresh( متا رفرش -
- جاوا اسکریپت

 
ریدایرکت متا رفرش

 HEAD ــمت ــا در قس ــد مت ــک ک ــرار دادن ی ــق ق ــرش از طری ــا رف ــت مت در ریدایرک
صفحــه از مرورگــر می خواهیــم کــه پــس از چنــد ثانیــه، صفحــه مــورد نظــر را رفــرش 

ــد. ــا آدرس دیگــری را بارگــذاری کن ــد( ی کــرده )مجــددًا بارگــذاری کن
ــه آدرس  ــران را ب ــه، کارب ــذاری صفح ــس از بارگ ــم پ ــر بخواهی ــال، اگ ــوان مث به عن
ــر اســتفاده  ــد زی ــم از ک ــم می توانی ــال بدهی http://domain.com/other-url/ انتق

کنیــم:
 

ریدایرکت با استفاده از جاوا اسکریپت
در ایــن نــوع از ریدایرکــت، عمــل تغییــر مســیر بــا اســتفاده از کدهــای جاوا اســکریپت 

ــال: ــوان مث انجــام می شــود. به عن
 

کد اسکریپت ریدایرکت
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در تنظیم ریدایرکت باید به چه نکاتی توجه کرد؟
ــدار  ــترین مق ــظ بیش ــران و حف ــرای کارب ــری ب ــه کارب ــن تجرب ــاد بهتری ــور ایج به منظ
اعتبــار صفحــات در هنــگام اســتفاده از ریدایرکــت بــه نــکات مهــم زیــر توجــه داشــته 

باشــید:

1. در صورت امکان از ریدایرکت استفاده نکنید
بلــه، درســت خواندیــد: تــا جایــی کــه امــکان دارد از ریدایرکــت اســتفاده نکنیــد. بــه 
طــور کلــی ریدایرکــت باعــث افزایــش زمــان بارگــذاری صفحــه و هــدر رفتــن منابــع 
ــال  ــن ح ــود. در عی ــما می ش ــایت ش ــات وب س ــرور صفح ــتجو در م ــای جس موتوره
ــد در اســتفاده از آن  ــا بای ــه ریدایرکــت بخــش طبیعــی هــر وب ســایتی اســت، ام ک

خساســت بــه خــرج بدهیــد.
 

2. به صفحات مرتبط و متناسب تغییر مسیر بدهید
در هنــگام اســتفاده از ریدایرکــت بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم دقــت داشــته باشــید کــه 
آدرس هــای قدیمــی را نبایــد بــه هــر آدرس بی ربطــی تغییــر مســیر داد. ایــن هــم از 
دیــدگاه کاربــران و هــم بــه خاطــر اهمیتــی کــه موتورهــای جســتجو بــرای آن قائــل 
هســتند ضــرورت دارد. در صــورت تنظیــم ریدایرکــت بــه یــک آدرس بی ربــط، ریســک 
عــدم انتقــال ارزش و اعتبــار آدرس قدیمــی بــه آدرس جدیــد را بــه جــان خریده ایــد. 
ایــن معمــوالً بــه پدیــده ای منجــر می شــود کــه بــه آن خطــای soft 404 می گوییــم.

 
3. از ریدایرکت زنجیره ای استفاده نکنید

ــما  ــت ش ــه ریدایرک ــید ک ــب باش ــد مراق ــتفاده می کنی ــت اس ــه از ریدایرک ــی ک هنگام
زنجیــره ای نشــود. ریدایرکــت زنجیــره ای هنگامــی اتفــاق می افتــد کــه آدرس »الــف« 
بــه آدرس »ب« تغییــر مســیر می دهــد و مجــددًا آدرس »ب« نیــز بــه یک آدرس ســوم 
تغییــر مســیر پیــدا کــرده و ایــن فرآینــد ادامــه پیــدا می کنــد. اجتنــاب از اســتفاده از 

ــه دو دلیــل ضــروری اســت: چنیــن ریدایرکت هایــی ب
ــرای جلوگیــری از  ــد؛ پــس از آن ب ــال می کن ــا 4 ریدایرکــت را دنب • گــوگل معمــوالً 3 ت
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ــت از  ــا )redirect loop( دس ــان از ریدایرکت ه ــره بی پای ــک زنجی ــادن در ی ــر افت گی
تــاش برمــی دارد. 

ــد، داشــتن  ــار صفحــات ریدایرکــت شــده انتقــال پیــدا نمی کن • ازآنجایی کــه کل اعتب
زنجیــره ای از صفحاتــی کــه پشــت ســر هــم ریدایرکــت می شــوند باعــث کاهــش هــر 

چــه بیشــتر انتقــال ارزش صفحــه اصلــی بــه مراتــب پایین تــر خواهــد شــد.
به عنــوان مثــال تصــور کنیــد کــه آدرس »الــف« بــه آدرس »ب«، آدرس »ب« بــه آدرس 
»ج«، و آدرس »ج« نیــز بــه آدرس »د« تغییــر مســیر می دهــد. حــاال اگــر فــرض کنیــم 
کــه در هــر ریدایرکــت 5 درصــد از اعتبــار صفحــه را از دســت می دهیــد، در اینصــورت 

0.857 = 0.95 x 0.95 x 0.95 :در آدرس »د« خواهیم داشــت
 

4. به نسخه منتخب آدرس وب سایت خود ریدایرکت بدهید
الزم و ضــروری اســت کــه یــک نســخه از آدرس وب ســایت خــود را انتخاب کنیــد )مثاً 
بــا www یــا بــدون آن( و همیشــه از همــان اســتفاده نماییــد. اســتفاده همیشــگی از 
نســخه منتخــب آدرس وب ســایت باعــث عــدم نیــاز بــه ریدایرکت هــای غیرضــروری 
ــد. در  ــد ش ــش page authority خواهن ــث کاه ــود باع ــه خ ــه نوب ــه ب ــود ک می ش
اینجــا بــه نــکات مهمــی اشــاره می کنیــم کــه در هنــگام لینــک دادن بایــد مــد نظــر 

قــرار بدهیــد. 
 

www یا بدون www 5. آدرس با
نــوع آدرس مــورد نظــر خــود را هــر چــه ســریع تر انتخــاب کنیــد و آدرس هــای دیگــر 
ــه آن تغییــر مســیر بدهیــد. مثــاً اگــر اســتفاده از آدرس دارای www را ترجیــح  را ب
می دهیــد، الزم اســت کــه بــا اســتفاده از ریدایرکــت 301 همــه درخواســت های بــدون 
www بــه آدرس www دار تغییــر مســیر داده شــوند. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه 
www.example.com و example.com از دیــد موتورهای جســتجو دو وب ســایت 
مجــزا بــه حســاب می آینــد. بــرای ایجــاد ریدایرکــت می توانیــد از کــد زیــر در فایــل 

.htaccess ســایت خــود اســتفاده کنیــد:
 RewriteCond %{HTTP_HOST} *!^www*.example.com [NC] RewriteRule

[301=L,R] 1$/).*( http://www.example.com
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ــه نســخه ای کــه www دارد تغییــر  ایــن کــد باعــث می شــود کــه همــه آدرس هــا ب
 www مســیر داده شــوند، امــا فقــط در صورتــی تغییــر مســیر انجــام می شــود کــه
ــه آدرس  ــد آدرس example.com را ب ــه بای ــد ک ــت کنی ــد. دق ــته باش ــود نداش وج

ــان تغییــر بدهیــد. وب ســایت خودت

 
HTTPS یا HTTP .6

ــت 301   ــتفاده از ریدایرک ــا اس ــه ب ــت ک ــد الزم اس ــتفاده می کنی ــر از HTTPS اس اگ
ــد. ــیر بدهی ــر مس ــا تغیی ــخه HTTPS آن ه ــه نس ــای HTTP دار را ب ــه آدرس ه هم

 
7. با اسلش یا بدون اسلش )/(

ــای  ــد از آدرس ه ــی بع ــلش انگلیس ــت اس ــتن عام ــا نداش ــتن ی ــرار داش ــورد ق در م
www. ــه ــد ک ــت کنی ــد. دق ــم بگیری ــد تصمی ــز بای ــود نی ــایت خ ــات وب س صفح
example.com/page-a و www.example.com/page-a/ از نظــر موتورهــای 
جســتجو دو آدرس متفــاوت هســتند. هنگامــی کــه هــر دو آدرس عمــاً یــک صفحــه 
ــن  ــد، در ای ــتفاده نکرده ای ــت noindex اس ــا حال ــتند و از آدرس canonical ی هس

ــد داشــت.  ــراری خواهی ــوای تک صــورت محت
 

8. حروف کوچک و بزرگ
ــزرگ  ــی از حــروف کوچــک و ب ــگام لینــک دادن اشــتباهًا از ترکیب گاهــی مــردم در هن
https://www.example.com/ ،انگلیســی اســتفاده می کننــد. به عنــوان مثــال
about-Us/. اگــر کســی بــا چنیــن لینکــی وارد ســایت شــما شــد بایــد بــا اســتفاده 
ــه  ــه هم ــود ک ــال داده ش ــما انتق ــخه ای از آدرس ش ــه نس ــت 301 ب ــک ریدایرک از ی
ــد محتــوای تکــراری و خطــای  ــروز مشــکاتی مانن ــا از ب حــروف آن کوچــک اســت ت

ــود. ــری ش 404 جلوگی
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9. با آدرس منتخب وب سایت بک لینک بگیرید
مــردم آن طــوری بــه وب ســایت شــما لینــک می دهنــد کــه خودشــان تمایــل دارنــد و 
http:// غالبــًا بــرای نظــر شــما اهمیتــی قائــل نمی شــوند. مثــاً چــه بســا بــا آدرس
yourdomain.com/contact بــه صفحــه تمــاس شــما لینــک بدهنــد، درحالی کــه 
ــه  ــت. توج ــما http://www.yourdomain.com/contact/ اس ــب ش آدرس منتخ
کنیــد کــه اگــر تنظیمــات را به درســتی انجــام داده باشــید در نهایــت کاربران بــه آدرس 
منتخــب شــما ریدایرکــت خواهنــد شــد، امــا در ایــن میــان مقــداری از اعتبــار صفحــه 
ــر  ــر نظ ــد را زی ــت می کنی ــه دریاف ــی ک ــک لینک های ــن ب ــی رود. بنابرای ــت م از دس
ــای  ــب آدرس ه ــخه منتخ ــز نس ــخه ای به ج ــه از نس ــایت هایی ک ــا وب س ــد و ب بگیری

ــد در تمــاس باشــید. شــما اســتفاده کرده ان
 

ــت 302  ــد از ریدایرک ــان یافته ان ــًا پای ــه موقت ــی ک ــرای آدرس کمپین های 10. ب
اســتفاده کنیــد

بســیاری از وب ســایت ها صفحــات خاصــی را بــرای تقویــت و پشــتیبانی از کمپین های 
ــان  ــس از پای ــا پ ــن آدرس ه ــوالً ای ــد. معم ــر می گیرن ــود در نظ ــن خ ــن و آفای آنای
کمپیــن صرفــًا بــا اســتفاده از ریدایرکــت 301 تغییــر مســیر داده می شــوند؛ امــا ایــن 
کار در اغلــب مــوارد صحیــح نیســت، چــرا کــه شــاید یــک مــاه بعــد دوبــاره بخواهیــد 

کمپیــن مــورد نظــر را فعــال کنیــد.
اگــر کمپیــن بازاریابــی شــما موقتــًا غیرفعــال شــده و در آینــده دوبــاره بــه ســراغ آن 
خواهیــد رفــت از ریدایرکــت 302 اســتفاده کنیــد تــا آدرس آن در هنــگام نیــاز همچنــان 

در موتورهــای جســتجو وجــود داشــته باشــد.
 

ــد  ــتفاده نخواهی ــا اس ــز از آن ه ــر هرگ ــه دیگ ــی ک ــرای آدرس کمپین های 11. ب
کــرد از ریدایرکــت 301 اســتفاده کنیــد

اگــر کامــاً اطمینــان داریــد کــه دیگــر هرگــز از یــک کمپیــن اســتفاده نخواهیــد کــرد 
ــن  ــه مرتبط تری ــت 301 ب ــک ریدایرک ــا ی ــت آدرس آن را ب ــال راح ــا خی ــد ب می توانی
آدرس موجــود در وب ســایتتان تغییــر مســیر بدهیــد؛ امــا اگــر ذره ای در ایــن زمینــه 

تردیــد داریــد از ریدایرکــت 302 اســتفاده کنیــد.
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12. مدیریت و نظارت بر ریدایرکت ها را از یاد نبرید
ــه روش ایجــاد ریدایرکــت(  ــد )بســته ب داشــتن صدهــا و هــزاران ریدایرکــت می توان
ــل توجــه وب ســایت شــما شــود. به عــاوه، گاهــی ریدایرکت هــای  ــدی قاب باعــث کن
قدیمــی نقــش عمــده ای را در ایــرادات عجیــب وب ســایت بــر عهــده دارنــد. بنابرایــن 
همــه چیــز را در ســاده ترین حالــت ممکــن حفــظ کنیــد و تــا می توانیــد از 
ــد کــه وجــود  ــد. هــر از چندگاهــی بررســی کنی ــری اســتفاده کنی ریدایرکت هــای کمت
ــط  ــرد. فق ــذف ک ــوان ح ــا را می ت ــدام ه ــت و ک ــروری اس ــا ض ــدام ریدایرکت ه ک
ــی  ــک ارجاع ــا ترافی ــک ی ــک لین ــه ب ــوند ک ــیر داده ش ــر مس ــد تغیی ــی بای آدرس های
ــا  ــه ریدایرکــت شــده اند ام ــی ک ــه آدرس های ــد. بقی ــی دارن )referral traffic( فراوان

ــد. ــذف کنی ــد ح ــد را می توانی ــادی ندارن ــک زی ــک و ترافی ــک لین ب
 

)IP کردن canonical( وب سایت خود را ریدایرکت کنید IP .13
canonical کــردن IP بــه فرآینــد اســتفاده از ریدایرکــت بــرای انتقــال کاربــر از IP بــه 
نــام دامنــه اطــاق می شــود. هــدف از ایــن کار جلوگیــری از تکــراری بــه نظــر رســیدن 

محتواست. 
اگــر وب ســایت شــما بــه درســتی پیکربنــدی نشــده باشــد، هیــچ بعیــد نیســت کــه 
هــم از طریــق آدرس IP و هــم بــا نــام دامنــه آن در دســترس باشــد. چنیــن وضعیتــی 
عــاوه بــر نامطلــوب کــردن تجربــه کاربــری، وب ســایت شــما را از دو طریق در دســترس 
ــه  ــراری ب ــوا تک ــه محت ــذا باعــث می شــود ک ــرار می دهــد و ل موتورهــای جســتجو ق
نظــر برســد. امــا خبــر خــوب ایــن اســت کــه رفــع و رجــوع ایــن مشــکل ابــدًا دشــوار 
نیســت. اگــر از ســرور Apache اســتفاده می کنیــد کافــی اســت کــه کــد زیــر را بــه 

فایــل .htaccess ســایت خــود اضافــه کنیــد:
 123.123.123.123^  {RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST

[L,301=R]  1$/RewriteRule ).*( http://www.example.com
دقــت کنیــد کــه بایــد 123.123.123.123 را بــا IP ســایت و example.com را بــا نــام 

دامنــه وب ســایت خــود جایگزیــن کنیــد.
 

15

https://modireweb.com


آموزش ریدایرکت کردن، انواع آن و هر آنچه درباره اش باید 
بدانید

www.modireweb.com

چطور ریدایرکت ایجاد کنیم؟
قبــاً بخــش عمــده ای از ریدایرکت هــا از طریــق ســرور انجــام می گرفــت؛ امــا امــروزه 
ــه  ــت را ب ــکان ایجــاد ریدایرک ــز ام ــوا )CMS( نی ــت محت ــب سیســتم های مدیری اغل

راحتــی در دســترس کاربــران قــرار داده انــد.
پیکربنــدی ریدایرکــت در CMS ایــن مزیــت را دارد کــه بــرای افــرادی کــه ســابقه ای 
ــن  ــا در عی ــت؛ ام ــر اس ــته اند راحت ت ــعه وب نداش ــا توس ــتم ی ــت سیس در مدیری
ــه  ــود چ ــکال ش ــار اش ــر CMS دچ ــال، اگ ــوان مث ــت. به عن ــه نیس ــی هزین ــال ب ح
بســا ریدایرکت هــا از کار بیفتنــد؛ یــا ازآنجایی کــه بــرای اجــرای هــر ریدایرکــت بایــد 
محتــوای صفحــه بارگــذاری شــود، غالبــًا ایــن ریدایرکت هــا کندتــر هســتند. به عــاوه، 
ریدایرکت هــای CMS و ریدایرکت هــای ســرور می تواننــد در کنــار هــم وجــود داشــته 

باشــند و لــذا امــکان ســردرگمی و اشــتباه دوچنــدان خواهــد شــد.
ــرور  ــطح س ــود را در س ــای خ ــه ریدایرکت ه ــود ک ــنهاد می ش ــه پیش ــن همیش بنابرای
ایجــاد کنیــد و فقــط در صورتــی از ریدایرکت هــای CMS اســتفاده نماییــد کــه هیــچ 

راه مناســب دیگــری بــرای ایجــاد تغییــر مســیر وجــود نداشــته باشــد.
 

- با استفاده از عبارات باقاعده ایجاد ریدایرکت را آسان تر کنید
عبــارات باقاعــده )Regular Expression یــا regexes( در واقــع زبانی هســتند که به 
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کمــک آن می تــوان بــا اســتفاده از الگوهــای خاصــی در متــن جســتجو کــرد. به عنــوان 
ــارت [9-0]  ــوان از عب ــن می ت ــه مت ــک قطع ــداد در ی ــتجوی اع ــور جس ــال، به منظ مث
 filename.html و filename.htm ــا ــر ب ــا filename.html? براب ــرد؛ ی ــتفاده ک اس

خواهــد بــود.
اســتفاده از عبــارات باقاعــده در ایجــاد ریدایرکــت بســیار ســودمند و نافــع اســت؛ چــرا 
ــن تغییــر مســیر  ــت چندی ــک ریدایرک ــا ایجــاد ی ــد ب ــه کمــک آن هــا می توانی ــه ب ک
ایجــاد کنیــد. به عنــوان مثــال تصــور کنیــد کــه ســاختار آدرســی شــبیه بــه ایــن داریــد:

/1-blog/category/ •
/2-blog/category/ •
/3-blog/category/ •

ــا اســتفاده از  ــد ب ــاوت می توانی ــن صــورت به جــای ایجــاد ســه ریدایرکــت متف در ای
ــارت باقاعــده زیــر همــه ایــن دایرکتوری هــا را پوشــش بدهیــد:  عب

/)*.(/blog/
 

- در وب سرور Apache ریدایرکت ایجاد کنید
اگــر از وب ســرور Apache اســتفاده می کنیــد بایــد از RewriteEngine کــه بخشــی 
از مــاژول modrewrite اســت اســتفاده کنیــد. ایــن مــاژول بــه صــورت پیــش فــرض 
در Apache بارگــذاری می شــود، امــا اگــر بنــا بــه هــر دلیلــی ایــن بارگــذاری انجــام 

نشــد می توانیــد بــا دســتور زیــر آن را در پیکربنــدی Apache خــود وارد کنیــد:
RewriteEngine On

پــس از بارگــذاری ایــن مــاژول بــا اســتفاده از قالــب زیــر می توانیــد ریدایرکــت ایجــاد 
: کنید

/1$/blog/).*(/ /news/ 301 RedirectMatch
ــه  ــای /blog/ را ب ــه زیرمجموعه ه ــد هم ــه بای ــد ک ــه Apache می گوی ــاال ب ــد ب ک

ــد. ــال ده ــد /news/ انتق آدرس جدی
بــرای ایجــاد خــودکار کدهــای الزم بــرای درج در فایــل .htaccess می توانیــد از ایــن 

ابــزار ســاده و کارآمــد اســتفاده کنیــد.
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حرف آخر
ریدایرکــت ابــزار ســاده امــا ارزشــمندی اســت کــه در اختیــار صاحبــان وب ســایت ها 
ــا  ــرد. ب ــتفاده ک ــزوم از آن اس ــورت ل ــا در ص ــتی و تنه ــه درس ــد ب ــا بای ــرار دارد، ام ق
ــا ایجــاد ریدایرکت هــای  توجــه بــه آنچــه کــه از ایــن مطلــب آموختیــد می توانیــد ب
مناســب و ضــروری بــه تقویــت و بهبــود ســئوی ســایت خــود کمــک کنیــد؛ تجربــه 
ــود را  ــار خ ــد و اعتب ــم بزنی ــایتتان رق ــدگان وب س ــرای بازدیدکنن ــری را ب ــری بهت کارب

ــد. ــان حفــظ کنی همچن

18

https://modireweb.com

