
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

کد ) از فرم نظرات وردپرس یتساوبحذف فیلد آدرس 
 + افزونه( یسینى

 



 

 

)کدنىیسی +  حذف فیلد آدرس وبسایت از فرم نظرات وردپرس
 افزونه(

 2صفحٌ 

بک  ساخت ،يا يرزنانٌدلیل بٌ ٍجَد آندن  ینتر  بزرگ است. يا یتسا ٍبنظرات اسپو یک نشکل بزرگ برای اکثر 
 .افتد یندر فرم نظرات ٍردپرس اتفاق  یتسا ٍبلینک است. این کار با استفادى از فیلد آدرس 

نبارزى  يا آنٍ تَسط یک افزٍنٌ با  یراحت بٌ تَانید ین شها ،شَد ینانجام  يا رباتتَسط  يا اسپواکثر  کٌ ییازآنجا
 را بخَانید. این نقالٌاطالعات بیشتر  یبرا کنید.

 

 از فرم نظرات وردپرس یتسا وبحذف فیلد آدرس داستان آمىزش 
 ینيهچن حذف کنید. ٍردپرسرا از فرم نظرات  یتسا ٍبکٌ چگَنٌ فیلد آدرس  ديیو یننا در این نقالٌ بٌ شها یاد 

 .کنید یننشايدى  یتسا ٍبدر ادانٌ تَضیحاتی راجع بٌ نحَى جلَگیری از اسپو تَسط حذف فیلد آدرس 

 ؟کنند یمچرا مردم نظرات اسپم ارسال 

بٌ جزئیات آن نگايی  یاییدب است. جستجَگر ینَتَرياسایت برای  سازی ینٌبًیا  سئَ ،سؤالپاسخ کَتاى بٌ این  
 بیندازیو.

از افراد در فرم نظرات نام خَد را  تعدادیبزرگ دیدى باشید کٌ  يای یتسا ٍبخَد یا در  یتسا ٍبنهکن است در 
 يا نامنام ٍاقعی خَد از این  یجا بٌ يا آن! چرا کنند ینٍردپرس( یا )کسب درآند آنالین( درج  یيا قالب)بًترین 
 ؟کنند یناستفادى 

 .ٍ نتن پیام یتسا ٍب آدرس ،یهیلا ،نام فرم نظرات ٍردپرس دارای چًار فیلد است؛ فرض یشپ طَر بٌ

اسپو بگذارند ٍ بک  نظراتشها  یتسا ٍبتا در  کند ینبرای ٍبالگ نَیسان یا ٍبهستران ایجاد  ای یزىانگ این فرم،
 سب کنند.کٌ رتبٌ بًتری در گَگل ک شَد یناین تکنیک باعث  کنند ینفکر  يا آن لینک بگیرند.

نظرات اسپو با کايش  تا را از فرم نظرات ٍردپرس حذف کنید یتسا ٍببٌ يهین دلیل شها باید فیلد آدرس 
 جٌ شَد.نَا یریگ چشو

 در اینجا دٍ رٍش را بررسی خَايیو کرد. نا .رٍیو یندر ٍردپرس  یتسا ٍب آدرس یلدفحال بٌ سراغ چگَنگی حذف 
 رٍش اٍل استفادى کنید. از ندارید،آشنایی  یسیکد نَبا  کٌ یدرصَرت

 از فرم نظرات در وردپرس تىسط افزونه یتسا وبحذف فیلد آدرس 

 .شَد ینيهٌ کاربران پیشنًاد  ٍ بٌاین رٍش بسیار آسان است 

https://shahrwp.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-akismet/


 

 

)کدنىیسی +  حذف فیلد آدرس وبسایت از فرم نظرات وردپرس
 افزونه(

 3صفحٌ 

 را نصب نهایید. Comment Likk Remove and Comment Toolsباید افزٍنٌ  ابتدا برای شرٍع،

 :Comment Link Remove and Comment Toolsافزونه امکانات ویژه 

 نزیت:

 رایگان 
 آسان 
 از فرم نظرات یتسا وبحذف لینک  
 و امکانات دیگر 

 Comment Link Remove and Comment Toolsنصب افزونه 

 برای نصب این افزونه طبق تصىیر زیر اقدام کنید:

زیر افزٍنٌ را دانلَد کنید ٍ در قسهت بارگذاری، افزٍنٌ يا رٍی گزینٌ بارگذاری افزٍنٌ کلیک کنید ٍ از لینک  یا از قسهت افزٍنٌ .1
 را بارگذاری کنید.

را تایپ کنید ٍ افزٍنٌ را نصب ٍ سپس  Comment Link Remove and Comment Toolsیا اینکٌ از قسهت کلیدٍاژى  .2
 سازی کنید. فعال

 
 

https://wordpress.org/plugins/comment-link-remove/
https://wordpress.org/plugins/comment-link-remove/
https://wordpress.org/plugins/comment-link-remove/
https://wordpress.org/plugins/comment-link-remove/
https://wordpress.org/plugins/comment-link-remove/
https://wordpress.org/plugins/comment-link-remove/


 

 

)کدنىیسی +  حذف فیلد آدرس وبسایت از فرم نظرات وردپرس
 افزونه(

 4صفحٌ 

 

 .کنید نشايدى را افزونه نصب آمىزش تَانید نی یددار  نشکلی افزٍنٌ کردن نصب با کٌ درصَرتی

کلیک  با .شَد ین( ایجاد QC CLR Settingپیشخَان ٍردپرس بخشی بٌ نام ) در افزٍنٌ، یساز  فعالپس از نصب ٍ 
 .شَید ینيدایت هات افزٍنٌ صفحٌ تنظی بٌ بر رٍی آن،

 
 Remove WEBSITE Fieldگزینٌ ) یدبا از فرم نظرات ٍردپرس، یتسا ٍباین قسهت برای حذف فیلد آدرس در 

from Comment Form رٍی دکهٌ )ذخیرى تغییرات( تنظیهات خَد را ذخیرى کنید.( را تیک بزنید ٍ با کلیک بر 

 استفادى نهایید. يا آناز  تَانید یندیگر دارد کٌ در صَرت نیاز این افزٍنٌ تعدادی قابلیت يهچنین 

http://shahrwp.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3/


 

 

)کدنىیسی +  حذف فیلد آدرس وبسایت از فرم نظرات وردپرس
 افزونه(

 5صفحٌ 

 
 شدى حذف یتسا ٍبآدرس  یلدف اگر فرم نظرات سایتتان را نشايدى کنید، سپس خَد خارج شَید، حال از پیشخَان

 است.

 

 خَايند شد. یدناان دارند، شهارا یتسا ٍباز فرم نظرات کسیانی کٌ قصد اسپو در  یتسا ٍببا حذف فیلد آدرس 

 یسیکد نىاز فرم نظرات با  یتسا وبحذف فیلد آدرس 



 

 

)کدنىیسی +  حذف فیلد آدرس وبسایت از فرم نظرات وردپرس
 افزونه(

 6صفحٌ 

دستٌ از  ینا دستی انجام ديند. صَرت بٌرا  کاريا استفادى از افزٍنٌ، یجا بٌ خَايند ینبعضی از کاربران يهیشٌ 
 بٌ یک قطعٌ کد این کار را انجام ديند. تَانند ینکاربران 

تا اگر  کند ینکار بٌ شها کهک  ینا خَد تًیٌ نهایید. یتسا ٍبیک نسخٌ پشتیبان )بک آپ( از  ابتدا برای شرٍع،
 خَد را بازگردانی کنید. یيا پرٍندى یدبتَان انجام شد، اشتبايا  چیزی 

 ٍ قطعٌ کد زیرا را در آن جای گذاری کنید: یدبازکنرا در حال ٍیرایش  functions.phpفایل 

add_filter('comment_form_default_fields', 'unset_url_field'); 
function unset_url_field($fields){ 
if(isset($fields['url'])) 
unset($fields['url']); 
return $fields; 
} 

 

 ناشناس، صَرت بٌباز کردن سایت  با .کند ینرا از فرم نظرات ٍردپرس حذف  یتسا ٍبی فیلد آدرس راحت بٌاین کد 
 نتیجٌ کار را نشايدى کنید. تَانید ینپیشخَان ٍردپرس خارج شدن از  یا

 

 بندی: جمع

 را از فرم نظرات ٍردپرس حذف کنید. یتسا ٍبفیلد آدرس  بٌ شها کهک کردى باشد تا بتَانید انیدٍاریو این نقالٌ



 

 

)کدنىیسی +  حذف فیلد آدرس وبسایت از فرم نظرات وردپرس
 افزونه(

 7صفحٌ 

 

 
 



 

 

)کدنىیسی +  حذف فیلد آدرس وبسایت از فرم نظرات وردپرس
 افزونه(

 8صفحٌ 
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