




	

 مقدمه

نابع یافتن م برایی خود همواره با مشکالتی اساسی در شروع فعالیت حرفه ا

معتبر آموزشی و دسترسی به علم روز مواجه بودم. وجود اطالعات ضد و 

نقیض در سایت های خارجی و کمبود منابع آموزشی به زبان فارسی فرآیند 

 تکیه بر ،در این راه .می نمودیادگیری علم سئو را بسیار سخت و زمانبر 

 به من متحمل میکرد. تجربه و آزمون و خطا هزینه زیادی در زمان و سرمایه

سئو در آن زمان بیشتر شبیه به یک بازی بود ولی امروز به یک دانش 

ارزشمند بدل شده است که میتواند کلید موفقیت برای کسب و کار شما در 

تجربه و دانش من در این سالها میتواند راه میانبری فضای وب باشد. 

 گرفته اند. ارزشمند برای کسانی باشد که در ابتدای مسیر قرار

بهترین عنوان برای کتابی ست که پیش روی شما قرارگرفته  همیشه سئو برای

است. در این کتاب تالش کردم مفاهیم را با ساده ترین بیان ممکن و همراه 

با مثال های کاربردی به شما آموزش داده و مسیر درستی برای درک مفاهیم 

 تمام مفاهیم سئو وعت تاب به شما کمک میکند به سرتدوین کنم. این ک

تکنیک های تاثیرگذار بر آن را شناسایی کرده و در مسیر پیشرفت تجارت 

 خود به کار بگیرید.



 

کتاب سئو برای همه را میتوان برآیند دانش و تجربه من در طی تهیه بیش 

پرسش کاربران  ۱۵۰۰۰مقاله تخصصی سئو، پاسخ گویی به بیش از  ۳۰۰از 

تجارت موفق  ۱۰۰و همکاری در راه اندازی بیش از  در سایت وبسیما، مشاوره

عالقه مند و فعال در حوزه  ۲۰۰اینترنتی و برگزاری دوره های حضوری برای 

 سئو و طراحی سایت دانست. 

 امید است این مجموعه قدمی مثبت در مسیر رشد هموطنان عزیز و کشورِ 

 سربلندم، ایران باشد.

 

همسرم، فاطمه، که مشوق و پشتیبان این کتاب را تقدیم میکنم به         

 همیشه برای ش، که خالقیتمن است و تشکر میکنم از برادرم، امیرحسین

 من الهام بخش بوده است.

 

 

 

 



 

 درباره نویسنده

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران  ۱۳۶۵امین اسماعیلی متولد 

و با راه اندازی یک  ۱۳۸۹است. او فعالیت در زمینه طراحی سایت و سئو را از سال 

فروشگاه اینترنتی در زمینه پوشاک آغاز نمود. مطالعه مقاالت و منابع خارجی در کنار 

گرانبها از فعالیت در فضای وب فارسی موجب شد با علم روز همگام شده و  یتجربه

 به سرعت در این حیطه پیشرفت کند.

آغاز نمود.  آژانس خالقیت وبسیمافعالیت خود را بعنوان مدیر فنی  ۱۳۹۱در سال 

وبسیما دریچه ای نو برای آشنایی بهتر با فضای کسب و کار وب فارسی و بایدها و 

 زمینه طراحی سایت و سئو برای او بود.  نبایدها در

کسب و کار نوپا و  ۱۰۰تجربه طراحی سایت برای بیش از 

قدیمی، مشاوره رشد کسب و کار، تدوین استراتژی های 

خالقانه برای موفقیت، اجرای پروژه های موفق سئو و 

مقاله تخصصی  ۳۰۰بهینه سازی، تهیه و انتشار بیش از 

کارگاه تخصصی سئو به صورت  ۵۰سئو، برگزاری بیش از 

به استارت آپ  تخصصی حضوری و مشاوره

های موفق در شتاب دهنده های آواتک، 

ستاک و دیموند را میتوان از تجارب ارزشمند 

 او در طی سالها فعالیت حرفه ای دانست.  
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 فصل اول
 آشنایی با مفاهیم اولیه سئو

	

 سئو چیست؟ .1

 چرا به سئو نیاز داریم؟ .2

چطور سایت خود را سئو کنیم؟ بهتر نیست به متخصص  .3

 مراجعه کنم؟

 کلمات رایج در سئو .4

v   تفاوت سئوOn-page  وOff-page 

v  سئو کاله سفید و کاله سیاه چیست؟تفاوت 
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بر  ییچه فاکتورها دیبدان دیدوست دار د؟یسئو آشنا شد میبا مفاه یبه تازگ

عه مراج یدرست یهستند؟ به جا رگذاریگوگل تاث جیدر نتا گاهیکسب جا

 هیدانش اول میقصد دار یکتاب با عنوان آموزش سئو مبتد نی. در ادیکرد

  .میسئو را به شما آموزش ده یبرا ازیمورد ن

در آن  جیسئو و عبارات را هیاول میمفاه یبا معرف میکنیفصل اول تالش م در

 میبه آن پاسخ ده دیکه با یسوال نی. اولمیکن جادیشما ا یبرا یبهتر  دید

 ست؟یاست؛ سئو چ نیا

 ست؟یچ سئو

 یساز  نهیهمان به ای Search Engine optimization عبارت مخفف نیا

ر بهت گاهیآن کسب جا یجستجو است که هدف اصل یموتورها یبرا تیسا

کلمات مورد نظر خود را در گوگل  یار یگوگل است. روزانه کاربران بس جیدر نتا

متناسب با عبارات  یشنهاداتیموتور جستجو پ نیو ا کنندیجستجو م

 جینتا ستیشما در ل گاهی. هر چقدر جادهدیم شیجستجو شده به آنها نما

ئو داشت و اصطالحا س دیجذب کاربر خواه یبرا یشتر یباالتر باشد شانس ب

اله به مق برای اطالعات تکمیلی دیتوانیم نیشما بهتر است. همچن تیسا

 .دrمراجعه نما مایوبس تیدر سا ستیسئو چ
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 یروش ها .هستند زیو آنال تیاز دانش، خالق یسئو مجموعه ا یها کیتکن

 هدف مشترکیک همه آنها در  یوجود دارد ول سئو سایت یبرا یمتنوع

 .گوگل است کیبه رتبه  دنیرس یند. هدف اصلهست

کاربر  یکه برا ییمحتوا م،یمحتوا هست دیتول ازمندیدر سئو ن تیموفق یبرا

 یراتژ است ،نیموتور جستجو قابل درک باشد. عالوه بر ا یارزشمند بوده و برا

 تواندیم تیمناسب سا یمحتوا در کنار طراح هیو ارا دیتول یدرست برا

 تیسا بهدهد. ورود کاربر  شیبهتر افزا گاهیکسب جا یشانس شما را برا

 .هدف خواهد بود نیمهم تر یبه مشتر  دکنندهیبازد لیهدف ما و تبد نیاول

 و دانش یشگیمطالعه هم ازمندیدارد که ن یادیو ظرافت ز یدگیچیپ سئو

 یر یادگیدر حال رشد و  شهیاست که شما هم نیبه روز است. نکته مثبت ا

 .بود دیخواه
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 م؟یدار ازیبه سئو ن چرا

و از همه مهمتر گوگل با ورود  اندکسی نگ،یب اهو،یجستجو مانند  یموتورها

 ،کرده و براساس موضوع یآنها را بررس یمحتوا ینترنتیا یها تیبه سا

 یا دهیچیپ یها تمیکار از الگور نیا ی. براکنندیم یو رتبه بند یارزش گذار 

گل گو  یرهااز آن اطالع ندارد بعنوان مثال فاکتو یکه کس شودیاستفاده م

 .مورد است ۲۰۰از  شیها ب تیسا یرتبه بند یبرا

 

مورد نظر خود به موتور جستجو  یمحتوا افتنی یبرا ینترنتیا کاربران

 افتیداده شده پاسخ خود را در شینما جینتا انیمراجعه کرده و از م

است و در حال  شیروزانه در حال افزا نترنتی. تعداد جستجو در اکنندیم
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. هرچقدر سهم شما از شودیجستجو در روز انجام م اردیلیم ۷از  شیحاضر ب

خدمات  هیمحصوالت، ارا فروش یبرا یباشد شانس باالتر  شتریکاربران ب نیا

سئو  به شتریجذب مخاطب ب یداشت. برا دیخواه غاتیتبل افتیدر یحت ای

 بود. میوابسته خواه صفحه اول گوگلو حضور در 

 به متخصص مراجعه کنم؟ ستیبهتر ن م؟یخود را سئو کن تیچطور سا

شنا سئو آ یو دانش کاربرد هیشما را با اصول اول برای همیشهکتاب سئو  در

ر همانند ه ی. ولدیرا آغاز کن تیسا یخودتان کار بر رو دیتوانیو م میکنیم

شما  تیدر موفق ینقش مهم یتجربه و دانش تخصص یگر ید یحرفه

 دیبا دیسئو باش یامتخصص حرفه کی دیخواهد داشت. اگر قصد دار

حوزه  نیاخبار و مقاالت ا نیمطالعات خود را گسترش داده و هر روز تازه تر

کارگاه ر د دیتوانیم عیمطمئن و سر انبریم کیبعنوان  نی. همچندیرا رصد کن

 .دیشرکت کن شودیبرگزار م مایکه توسط وبس سئو یموزش حرفه اآ یها

 نیبهتر است به متخصص دیکار را ندار نیا یبرا یوقت و حوصله کاف اگر

و کار را به آنها  دیمراجعه کن نهیزم نیشناخته شده در ا نیسئو و مشاور

شما به همراه خواهد  یبرا یادیز یها نهیکار هز نی. به طور حتم ادیبسپار

 هتجربآموزش و کسب  یکه برا یبا زمان سهیممکن است در مقا یداشت ول

https://websima.com/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/
https://websima.com/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A6%D9%88/
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ا کار شم نیمرحله مهم تر نیشما به صرفه باشد. در ا یبرا دیکنیصرف م

 مشاور سئو است. ایانتخاب درست متخصص 

 در سئو جیکلمات را

 شروع یبرا یشد ول میآشنا خواه یشتر یادامه به طور حتم با عبارات ب در

 :دیآشنا شو ریز میبهتر است با مفاه

 

 Off-page و On-page  سئو تفاوت

 یراب تیسا یساز نهیبه یبه معن تیسا یهمان سئو داخل ای On-page سئو

ام خود انج تیکه در سا یتیگوگل است. هر فعال یدرک بهتر توسط ربات ها

ئو بر س لیصفحات و نسخه موبا یمحتوا گرفته تا طراح دیاز تول د؛یدهیم
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 سئو . به مجموعه فعالیت های انجام شده در سایتگذار خواهد بود ریتاث

 :ها عبارتند از بخش نی. مهمترمrگویم یداخل

v متا یاز تگ ها حیاستفاده صح 

v نگیهد یدرست عنوان ها و تگ ها ن�تع 

v صفحات یآدرس ده یساختار مناسب برا نیتدو 

v تیسا ریتصاو یساز  نهیبه 

v تیفیو با ک یاختصاص یمحتوا دیتول 

v بودن صفحات ویسپانسیو ر تیسا لینسخه موبا یطراح 

v گرید یفاکتورها یار یو بس سرعت لود شدن صفحات یساز  نهیبه 

 .پرداخت میرو به آنها خواه شیپ یکه در آموزش ها

 تیشما در خارج از سا یها تیمجموعه فعال یرونیسئو ب ای Off-page سئو

 رونیاز ب یدسترس یرهایمس جادیو ا نترنتیانتشار بهتر محتوا در ا یبرا

 یها نکیکسب بک ل تیسا رونیما در ب تیفعال نیاست. مهمتر تیسا

 نکیاز صفحات شما ل یکیشما که به  تیاز سا ریغ یتیارزشمند است. هر سا

 جیشما در نتا گاهیبر جا تواندیمحسوب شده و م نکیبک ل کیباشد  ادهد

مند ارزش نکیکسب بک ل یبرا یمختلف یباشد. روش ها رگذاریگوگل تاث

 :آن ها عبارتند از نیوجود دارد که مهم تر
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v نکیتبادل ل 

v نکیبک ل دیخر 

v یآگه پورتاژیر 

v یاجتماع یدر شبکه ها تیفعال 

v ارزشمند و مرجع ینوشتن محتوا 

v شما تیمرتبط با سا یها تیدر سا دگاهیارسال د 

 نیشما خواهد داشت و هم گاهیبر جا یادیز اریبس ریدرست تاث یساز  نکیل

کسب بک  یبرا یمختلف یها کیتکن ریاخ یامر موجب شده در سال ها

بوده که  دایز یگوگل به حد جیها بر نتا کیتکن نیا ریشوند. تاث جیرا نکیل

 یها تمیشدن آنها الگور ریگاز همه یر یجلوگ یموتور جستجو برا نیا

پنگوئن، پاندا و  یبه نام ها ییها تمیکرده است. الگور یرا معرف یدیجد

 نکیگوگل در ل نیکه قوان ییها تیها سا تمیالگور نیمرغ مگس خوار. ا

را  گوگل جیآنها در نتا گاهیکرده و جا ییگرفته اند شناسا دهیرا ناد یساز 

را  یعیرطبیغ یساز  نکیبا ل ییها تیسا گریبه عبارت د ای دهندیکاهش م

 .کنندیم مهیجر
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 مفهوم تیسا کی یروند کار  بودنِ  یعیرطبیغ ای یعیطب نیبراساس هم

ه شکل گرفت که در ادامه ب اهیو سئو کاله س دیبه نام سئو کاله سف یدیجد

 .میپردازیآنها م یبررس

 ست؟یچ اهیو کاله س دیسئو کاله سف تفاوت

شده است که  افتیدر کیکالس ینمایوسترن س یها لمیمفهوم از ف نیا

و  ریبه سر داشتند. در واقع تقابل خ اهیها کاله س لمیف یمعموال نقش منف

 هدف مشخص دیرینگ یجد یلیرا خ ینام گذار  نیشر در سئو است. البته ا

گل گو  یبرا بندهیفر یها کیاستاندارد و تکن  یها کیتکن انیکردن مرز م

 .است

ز گوگل تمرک جیدر نتا تیسا عیعموما بر رشد سر اهیکاله س یها کیتکن

 نیاز ا یکاربر نخواهند داشت. هدف اصل تیرضا زانیبه م یو توجه کنندیم

 از نقط ضعف شودیاست و تالش م یرواقعیغ یبهتر ول گاهیکار کسب جا

 که ییهاکیاز تکن یبهتر استفاده شود. برخ صفحاِت  صیگوگل در تشخ

 :است ریبه آنها اشاره کرده است به شرح ز مایگوگل مستق

v شده یو جمع آور  کیاتومات یبا محتوا یصفحات جادیا 

v انهیمخف رکتیدایر 
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v  محتوا یتقلب در نشانه گذار 

v  در گوگل یرفتار تقلبو انجام جستجو 

v  پنهان شده در صفحه نکیل ایمتن 

v ارزش یکم و ب یمحتوا 

v کلمات در صفحه رمعمولیتکرار غ 

هستند و هر زمان که گوگل راه  ر�مدام در حال تغ اهیکاله س یها کیتکن

 بیرف یبرا یدیجد یروش ها کندیم دایها پ تیسا نیا ییشناسا یبرا یحل

 گاهیاو به ج دیکنیرشد م عیسر یلیروش شما خ نی. در اشوندیم جادیگوگل ا

روز ممکن لغزنده خواهد بود و هر  اریشما بس گاهیجا یول دیرسیمناسب م

 .دیحذف شو جینتا ستیشده و از ل مهیاست توسط گوگل جر
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صول و که براساس ا شودیگفته م ییها کیبه تکن دیدر مقابل سئو کاله سف

از هر  و کنندیو منتشر م هیخود را ته یقواعد اعالم شده توسط گوگل محتوا

عبارتند  دیسئو کاله سف ینشانه ها نی. مهمترکنندیم زیپره انبریگونه راه م

 :از

v تیفیو با ک یاختصاص یمحتوا 

v تیسا یصفحات داخل انیم یواقع یساز  نکیل 

v مرتبط یها تیارسال پست مهمان در سا 

v گرید یها تیشما توسط سا یمعرف قیاز طر یواقع یساز  نکیل 

د و دارن ازین یر یگ جهینت یبرا یادیمعموال زمان ز دیکاله سف یها کیتکن

 تیشما به نقطه موفق کهیزمان یول شوندیبلند مدت محسوب م یاستراتژ 

 .راحت تر است اریآن بس یحفظ و ارتقا دیبرس

قرار  هایو کاله س دیسئو کاله سف انیوجود دارند که در م زین ییها کیتکن

موما به ها ع کیتکن نی. امrگو یم یکه به آنها سئو کاله خاکستر  رندیگیم

ا و اجر یز یبرنامه ر یبه گونه ا یتر هستند ول کینزد اهیسکاله  یروش ها

	. داشنب دیسف یآنها از روش ها صیکه گوگل قادر به درک و تشخ شوندیم
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 دومفصل 

 موتورهای جستجو چگونه کار می کنند؟

 موتورهای جستجو چطور محتوای صفحات را بررسی میکنند؟ .1

v Crawling چیست؟ 

v Index گوگل چیست؟ 

v تهیه لیست نتایج جستجو برای کاربر 

 تاثیر رفتار کاربران بر نتایج جستجو .2

 هرکدام از موتورهای جستجو چه سهمی از بازار دارند؟ .3

 ارزش صفحه اول گوگل در مقایسه با رتبه اول نتایج .4
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 در سطح هادر این فصل نگاهی دقیقتر به موتورهای جستجو و عملکرد آن

وب خواهیم داشت. دانستن اینکه کاربران چطور از موتور جستجو استفاده 

میکنند و موتورهای جستجو چطور صفحات وب را رتبه بندی میکنند میتواند 

 .و بهینه سازی سایت باشد سئو مهمترین معیار ما برای شناخت تکنیک های

 

 موتورهای جستجو چگونه کار می کنند؟

برای تحلیل محتوای وب و سرویس دهی مناسب به موتورهای جستجو 

 : کاربران خود سه وظیفه اصلی دارند که عبارتند از

Crawling    خزش در محتوای سایت ها 

Indexing    و تحلیل محتوای آن از صفحه تهیه یک نسخه 

Results      نمایش نتایج مناسب براساس محتوای ایندکس شده 
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Crawling چیست؟ 

برای دسترسی به محتوای سایت، ربات های نرم افزاری طراحی کرده گوگل 

در آن  (crawl) است که همانند یک کاربر وارد سایت شما شده و با خزش

تالش میکنند محتوای صفحه را دریافت کنند. در این فرآیند همه ی بخش 

ها شامل محتوا، عنوان، تصاویر، لینک و هرچیزی که دسترسی به آن برای 

 .گوگل ممکن باشد بررسی خواهد شد ربات

ربات ها هنگام بررسی یک صفحه احتماال با لینک به صفحات دیگر مواجه 

نشده باشد ربات وارد آن صفحه ) Nofollow(میشوند، اگر این لینک نوفالو 

نیز شده و به همین شکل مسیر خود را در وب ادامه میدهد. یکی از دالیل 

نیز همین رفتار ربات ها برای شناسایی و اهمیت باالی بک لینک در سئو 

ایندکس صفحات جدید است. ربات های گوگل معموال در بازه های زمانی 

مختلف (متغیر برای هر صفحه) دوباره به همان صفحات رجوع کرده و 

 .تغ�رات آن را بررسی میکنند

ربات های گوگل از پروتکل های مشخصی برای بررسی صفحات وب استفاده 

ای از سایت شما توسط گوگل و اگر دوست داشته باشید صفحه میکنند

بررسی نشده و در نتایج گوگل نمایش داده نشود میتوانید از طریق 
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این کار را انجام دهید. برای اطالعات بیشتر میتوانید به   robots.txtفایل

 .مراجعه نماrد   obots.txtRآموزش استفاده از مقاله

 

Index  گوگل چیست؟ 

زمانی که بررسی یک صفحه توسط ربات تمام شد فرآیند ایندکس کردن آغاز 

میشود. تصور کنید که وب یک کتابخانه بسیار بزرگ است و گوگل تالش 

میکند یک فهرست کامل از کتاب های موجود، موضوع هرکدام و محتویات 

ایندکس شدن یک صفحه توسط گوگل همیشه به یک آنها تهیه کند. زمان 

اندازه نیست و فاکتورهای مختلفی بر آن تاثیرگذار است. پیشنهاد میکنیم 

 .درا نیز مطالعه نماr روش افزایش سرعت ایندکس ۹ مقاله

هر بار که ربات گوگل به صفحه شما مراجعه کند اگر متوجه تغ�راتی در آن 

صفحه؛ شامل تغ�ر محتوا یا اضافه شدن محتوا شود مجدد فرآیند ایندکس 

 .کردن گوگل برای آن صفحه انجام میشود

تا زمانیکه یک صفحه توسط گوگل ایندکس نشود هرگز در نتایج جستجو 

اولین قدم برای قرار گرفتن در نتایج جستجو نمایش داده نمیشود. پس 

 .مطمئن شدن از ایندکس صفحات است

https://websima.com/robots-txt/
https://websima.com/robots-txt/
https://websima.com/%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%a9%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/
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 تهیه لیست نتایج جستجو برای کاربر 

اهمیت  وب سایتنتایج جستجو هم برای کاربران و هم برای صاحبان 

زیادی دارد. زمانیکه بعنوان یک کاربر عبارت مورد نظر خود را در گوگل 

جستجو میکنید، گوگل از میان صفحاتی که پیش از آن ایندکس کرده است 

نتایج مرتبط با جستجوی شما را پیشنهاد میدهد. این فرآیند بسیار پیچیده 

ی و شاید میلیاردها صفحه وب سایتاست زیرا از میان صدها میلیون 

 .موجود در وب باید نتایج مورد نظر شما را شناسایی کرده و نمایش دهد

برای اینکار الگوریتم های متنوعی نوشته شده است و گوگل همواره در حال 

ارتقا و بهینه کردن این الگوریتم هاست. هرگز فرآیند بررسی صفحات و رتبه 

واهد شد ولی براساس مشاهدات بندی توسط گوگل اعالم نشده و نخ

هایی که توسط خود گوگل منتشر میشود چندین فاکتور وبمستران و آموزش

تاثیرگذار براین رتبه بندی شناسایی شده اند. گوگل اعالم کرده که برای رتبه 

 .فاکتور را در نظر میگیرد ۲۰۰بندی صفحات بیش از 

آنها در سایر  معرفی هریک از این فاکتورها و بررسی میزان تاثیر

 خارج کتابوبسیما انجام شده است و از حوصله این  آموزش سئو مقاالت

https://websima.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A6%D9%88/
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است ولی در اینجا به تعدادی از مهمترین فاکتورهای مورد نظر گوگل اشاره 

 :میکنیم

v ی سایت و نرخ تولید محتوامیزان به روزرسان 

v حجم صفحات سایت و سرعت بارگذاری 

v میزان اعتبار و ارتباط موضوعی بک لینک های سایت 

v  حجم محتوای صفحه و ارتباط موضوعی محتوای همه صفحات

 سایت

v نحوه استفاده از کلمات کلیدی در متن، عنوان، تصاویر و لینک ها 

v ش محتوا و غلط های امالییارنوع نگ 

v  لینک سازی داخلی سایتساختار 

v طراحی ریسپانسیو سایت و نمایش صحیح در موبایل و تبلت 

v اعتبار دامنه 

v فعالیت در شبکه های اجتماعی 

v رفتار کاربران، ارسال دیدگاه و امتیازدهی در صفحه 
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v تجربه کاربری و میزان رضایت کاربران (User Experience) 

v ضریب خروج (Bounce rate)  در نتایج از سایت و نرخ کلیک

 (CTR)  گوگل

پیشین صحبت کردیم میتوان فاکتورهای تاثیر گذار در  فصلهمانطور که در 

-Off و On-page سئو را به دو دسته اصلی سئو داخلی و بیرونی یا همان

page  به  فصل های پیش روتقسیم نمود. که هر یک از این دو بخش در

 .صورت کامل بررسی خواهند شد
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 رفتار کاربران بر نتایج جستجوتاثیر 

اولین نکته ای که باید در سئو بیاموزیم آن است که همزمان به کاربر و سئو 

اهمیت دهیم و تعادل درستی میان این دو برقرار کنیم. شما تمام تمرکز و 

انرژی خود را بر روی موفقیت در سئو قرار میدهید ولی کاربرانی که وارد 

ای که مشاهده میکنند رضایت نخواهند سایت شما میشوند از صفحه

فی شما تاثیر من سایت داشت. رفتار کاربران در این شرایط میتواند بر سئو

داشته و شما جایگاه خود را به مرور زمان از دست بدهید. اطالعات بیشتر 

 .مطالعه نماrد تاثیر رفتار کاربران بر سئو در این زمینه را میتوانید در مقاله

به دنبال دستور پخت پیتزا باشد و این عبارت را در گوگل  تصور کنید که کاربر

در نتایج خود نمایش داده و کاربر هم شما را جستجو کند، گوگل سایت شما 

ولی بعد از ورود به سایت شما به هردلیل (مثال نبود  را انتخاب میکند.

محتوای مناسب، سرعت پاrن صفحه، طراحی نامناسب، فونت بد، عدم 

نمایش صحیح در موبایل) به سرعت از آن خارج شده و دوباره به نتایج 

جستجو باز میگردد. این رفتار کاربر توسط گوگل قابل درک بوده و به او نشان 

 .ر از سایت شما راضی نبوده استمیدهد که کارب

https://websima.com/%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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عدم رضایت کاربران از یک صفحه اگر چندین بار تکرار شود میتواند موجب 

از دست رفتن جایگاه شما در نتایج گوگل شود. نقطه مقابل این داستان 

زمانی است که کاربر شما را در رتبه های پاrن تر پیدا میکند و به سایت 

آن رضایت کافی داشته و دیگر این عبارت  شما وارد میشود اما از محتوای

را در گوگل جستجو نمیکند. حتی ممکن است کاربر با اشتراک گذاری 

محتوای شما یا ارسال دیدگاه سطح باالتری از میزان رضایت خود را به شما 

و گوگل نمایش دهد. در این شرایط شما به سرعت رشد کرده و جایگاه 

 .دبهتری در نتایج گوگل کسب میکنی

 یلمتنوع باشد و یتواندها م یتجستجو و سا یجحرکت کاربران در نتا یرمس

 است: یرروش ممکن به شرح ز ینتر یجرا

v ش پرس یکپاسخ  یااطالعات، محصول و  یافتدر یابتدا برا کاربر

 .یکندبه گوگل مراجعه م

v یکندمورد نظر خود را در گوگل جستجو م عبارت. 

v یکندم یشده توسط گوگل را مشاهده و بررس یهارا یجنتا اولین. 

v یکندرا انتخاب م یستدر ل ینهچند گز یا یک. 
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v کرده و به دنبال پاسخ خود  یصفحات بازشده را بررس محتوای

 .یگرددم

v را  یبعد یجپاسخ به گوگل بازگشته و نتا یافتصورت عدم در در

 .یکندرا جستجو م یگریعبارت د یا یکندم یبررس

افتد تا کاربر به پاسخ مورد نظر  یچرخه اتفاق م یکبه صورت  یندفرآ این

 یانم ینرفتار به صورت کامل توسط گوگل رصد شده و در ا ینخود برسد. ا

 .یشوندمواجه م یگاهبا افت جا یو برخ یگاهها با بهبود جا یتسا یبرخ

 

 هرکدام از موتورهای جستجو چه سهمی از بازار دارند؟

 را  وانید میزان استفاده کاربران از هر موتور جستجودر نمودارهای زیر میت

مشاهده کنید. نمودار اول سهم موتورهای جستجو از کاربران دسکتاپ و 

نمودار دوم سهم آنها از کاربرانی که با موبایل و تبلت جستجو کرده اند را 

 ۹۵درصد از دسکتاپ و  ۷۱نمایش میدهد. طی سالهای اخیر معموال گوگل 

بایل را به خود اختصاص داده است که درصد بسیار باالیی است. درصد از مو

دلیل باالتر بودن این عدد در موبایل استفاده گوشی های هوشمند از سیستم 
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عامل اندروید است که در این سیستم عامل گوگل به عنوان موتور جستجوی 

 .پیش فرض تعریف شده است

 

که درصد کاربران گوگل در  بررسی نمودار و توجه به سایت ها نشان میدهد

ایران احتماال بیشتر از متوسط جهانی است زیرا کاربران ایرانی از بایدو یا 

بینگ بسیار کمتر استفاده میکنند. با در نظر گرفتن همه این موارد تمرکز ما 

در سئو باید بر روی فاکتورهای گوگل باشد و تا حد امکان کاربران این موتور 

 .ود جذب کنیمجستجو را به سایت خ

 صفحه اول در مقایسه با رتبه اول

خوب است و بودن در میان سه نتیجه اول  صفحه اول نتایج گوگل بودن در

خیلی خوب است ولی در واقع تنها یک برنده واقعی وجود دارد؛ رتبه اول 
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درصد از کاربران را به خود جذب  ۵۰تا  ۳۰گوگل. جایی که شما میتوانید 

 کنید. 

 

 

 

در نمودار زیر میتوانید تاثیر رتبه های باالتر در جذب کاربر را به خوبی 

مشاهده کنید. هرچقدر توانایی گوگل در بررسی صفحات و پیشنهاد نتایج 

مرتبط افزایش یابد درصد کلیک بر روی نتایج پاrن تر نیز کاهش خواهد 

رانی ان کاربیافت و ارزش رتبه یک گوگل هر روز بیشتر از قبل خواهد شد. میز

 ۲که رتبه اول از گوگل جذب میکند تقریبا برابر با مجموع کاربران رتبه های 

است. یعنی اگر شما نفر اول گوگل باشید مانند آن است که همزمان  ۳ و

 .در نتایج گوگل را داشته باشید ۳و  ۲رتبه های 

 

وبسایت ها به صورت مداوم در حال تغ�ر است و این محتوای 

تغ�رات موجب تغ�ر جایگاه آنها در نتایج گوگل خواهد شد. در 

نتیجه رسیدن به رتبه یک گوگل تنها شروع یک رقابت بزرگتر برای 

 .حفظ این جایگاه است



	

محمد امین اسماعیلیمهندس   
اصول و مبانی سئو –میشه سئو برای ه  32 

SEO forever 

 

 

 سومفصل 
 تکنیک های سئو داخلی سایت

 شناسایی کنیدکلمات کلیدی پر جستجو را  .1

 عنوان و توضیحات مناسب بنویسید .2

 از تگ های هدینگ به خوبی استفاده کنید .3

 آدرس صفحه را بهینه کنید .4

 از تصویر، ویدیو و نمودار استفاده کنید .5

 به صفحات سایت و سایت های دیگرصحیح لینک دهی  .6

 فعالیت کاربران در صفحه را افزایش دهید .7
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 یستچک ل یک یتوانم یهمان سئو داخل یا On-page یها یکتکن یبرا

 یدر سئو داخل یدینکته کل ۲۰مقاالت  یدر سر  کرد و ما قبال یهبلند باال ته

تر  ساده یانیبا ب یکنیمم یسع ینجادر ا یول یمنها پرداخته ابه آ یتسا

 .یمموضوعات را به شما آموزش ده ینمهمتر

 ینگ،هد ی، تگ ها(Meta Tags)  متا یتگ ها یشچند سال پ ینهم تا

در سئو  تیموفق یدشده کل ینهبه یرهدف و تصاو یدیبمباران متن با کلمه کل

 یجادگوگل ا یها یتمدر الگور یاساس �راتیتغ ۲۰۱۶بودند. از سال  یداخل

 ین. در ایدمرغ مگس خوار به اوج خود رس یتمالگور یشد که با معرف

 آنها از محتوا یترضا یزانتالش شده رفتار کاربران و م یدجد یها گوریتمال

 .مورد توجه قرار داده شود یزن

 یشپ یول یکنیمم یموثر در سئو را بررس یفاکتورها ینمهمتر فصل یندر ا

 خواهد داشت؛  ییباال یتنکته اهم یکاز شروع، ذکر 

 

 

 

 

 کنیدیم یدکاربران تول یکه شما محتوا را برا یددر نظر داشته باش
کاربران دور  یتجستجو، هرکجا که از مرز رضا یو نه موتورها

خاب را انت ینادرست یرمس شیدداشته با یبهتر  یتا سئو یدشد
 .یدکرده ا

	

https://websima.com/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C/
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 جستجو را شناسایی کنیدکلمات کلیدی پر 

انتخاب کلمه کلیدی یکی از مهمترین وظایف ما هنگام نوشتن یک مقاله یا 

تولید یک صفحه جدید است. قبل از شروع به نوشتن باید به این فکر کنیم 

که کاربران چه موضوعاتی را جستجو میکنند، با چه ادبیات و عباراتی این 

محتوایی میتوان در این مورد  موضوعات را در گوگل جستجو میکنند، چه

 .تولید کرد و چه سواالت دیگری را میتوان در همین صفحه پاسخ داد

همه این سواالت به شما کمک میکنند لیستی از کلمات کلیدی تهیه کنید که 

باید در محتوای خود از آنها استفاده کنید. عالوه بر این ابزارهای دیگری 

دارند که به شما در تع�ن میزان وجود  Keyword Planner مانند

ول فرم جستجوی عبارات کمک میکنند. همچنین پیشنهاد میکنیم مقاله

ا درک بهتری نسبت به این موضوع را مطالعه کنید ت انتخاب کلمات کلیدی

 .داشته باشید

https://websima.com/%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8/
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 عنوان و توضیحات مناسب بنویسید

معموال بخشی از کدهای سایت هستند  Meta Tags تگ های متا یا همان

که در هدر قرار داده میشوند و به معرفی محتوای صفحه میپردازند. این 

لی نیست و اطالعات توسط کاربرانی که در صفحه حضور دارند قابل مشاهده

ربات های خزنده گوگل از آنها برای درک بهتر صفحه استفاده خواهند کرد و 

 ؛در بیشتر موارد همین محتوا در نتایج جستجوی گوگل نمایش داده میشود

 .خواهند داشتبرای سئو پس اهمیت بسیاری زیادی 

تگ های بسیار متنوعی وجود دارند که میتوان در هدر سایت قرار داد و 

کارایی مشخصی دارند ولی مهمترین تگ هایی که برای سئو داخلی هریک 

 .هستند description و title با آنها کار داریم دو تگ
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برای توضیحات  description برای معرفی عنوان صفحه و تگ title تگ

کوتاه در مورد صفحه استفاده میشود. ممکن است به صورت تکنیکال تاثیر 

تبه بندی صفحات پاrن اعالم شود ولی در عمل اهمیت این دو فاکتور در ر

بسیار باالیی خواهند داشت. زیرا کاربر هنگام جستجو در گوگل مستقیما 

این دو عبارت را مشاهده کرده و بر همین اساس سایت شما را از میان سایر 

لینک ها انتخاب میکند. هرچقدر عنوان و توضیحات شما جذاب تر باشد 

 .رای جذب مخاطب خواهید داشتشانس بیشتری ب

اگر عنوان و توضیحات انتخاب شده توسط شما با محتوای موجود در صفحه 

همخوانی نداشته باشد گوگل آن را به کاربران نمایش نمیدهد و براساس 

محتوای صفحه عنوان و توضیحات را برداشت میکند. در نتیجه نمیتوانید 

د تعادل موضوعی با محتوای در این بخش بیش از حد خالق باشید و بای

 .صفحه را حفظ کنید
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و  تکنیک های درست نوشتن عنوان صفحه دو مقاله تخصصی یکی برای

نوشته ایم که میتواند نگاه  نگارش توضیحات متا دیگری نکات مهم در

عمیقتری نسبت به تگ های متا برای شما ایجاد کند. ولی در همین مقاله 

 :تا خواهیم داشتنیز اشاره ای کوتاه به نکات نگارش عنوان و توضیحات م

v  کاراکتر  ۳۲۰کاراکتر و برای توضیحات متا تا  ۷۰ برای عنوان حداکثر

در نظر بگیرید زیرا اگر بیشتر شود ممکن است گوگل بقیه آن را به 

 .کاربر نمایش ندهد

v  در توضیحات متا یک بار کلمه کلیدی هدف را استفاده کنید و از

بعنوان مثال برای  طبان بهره بگیرید.اترکیب های جذاب برای مخ

یک فروشگاه اینترنتی میتوان از عباراتی مانند کمترین قیمت، ارزان 

 .استفاده نمود …و 

v دقت کنید title شما به تگ h1 یا یکی از هدینگ های h2  در

 .صفحه شبیه باشد

v  تا حد امکان از کاراکترهای جدا کننده و ویرگول در متن توضیحات

 .متا و عنوان استفاده نکنید

 

https://websima.com/%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87/
https://websima.com/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%a7/
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 یداستفاده کن یبه خوب ینگهد یاز تگ ها

داشته باشد. یعنی  h1 هر صفحه از سایت شما باید فقط و فقط یک تگ

نباشد. این  h1  حتما این تگ را داشته باشد و در صفحه بیشتر از یک تگ

عنوان باید دقیقا توضیح دهنده محتوای صفحه و دارای کلمه کلیدی هدف 

طراحی و ابعاد با سایر محتوای صفحه متمایز شما باشد. همچنین از نظر 

 .بوده و در اولین نگاه قابل شناسایی باشد

 

 و h2 که اهمیت بسیار باالیی دارد میتوانیم از تگ های h1 عالوه بر تگ

h3   ِم. براساس اصول  نیز برای معرفی بهتر موضوعrمورد بحث استفاده نما
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کلمه نیازمند یک تگ هدینگ جدید هستیم تا کاربر  ۳۰۰نگارشی بعد از هر 

موضوع این بخش از محتوای مورد مطالعه را درک تمایِز بتواند به راحتی 

 ۱۵۰۰تا  ۱۲۰۰کند. با توجه به اینکه پیشنهاد میکنیم محتوای صفحات شما 

خواهید داشت که هر  h2 تگ ۵تا  ۴کلمه باشد احتماال در هر صفحه شما 

تگ  رامون موضوع عنوان اصلی مقاله هستند. با مطالعه مقالهیک از آنها پی

میتوانید اطالعات کامل تری در این مورد  های هدینگ و تاثیر آنها بر سئو

 .کسب کنید

 آدرس صفحه را بهینه کنید

مورد توجه است. اوال کوتاه بودن آدرس و  آدرس دهی صفحات از دو منظر

استفاده از کاراکترهای با معنی و دوما زیرشاخه بندی آدرس ها و تعداد / 

 .در آن

هرچقدر تعداد کاراکتر / در آدرس شما کمتر باشد یعنی این محتوا در سطح 

باالتری از سایت شما قرار دارد و ارزش بیشتری از نظر گوگل خواهد داشت. 

تالش کنید از کلمات کلیدی هدف در آدرس صفحه استفاده کنید؛ همچنین 

بدون اینکه آدرس صفحه خیلی طوالنی شود. معموال برای سایت های 

 ،فارسی از آدرس دهی فارسی نیز استفاده میکنیم ولی عبارات اضافی مثل از

https://websima.com/%d8%aa%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-html/
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را از آن حذف میکنیم. برای اطالعات تکمیلی به  …برای و  ،به ،با ،در

 .مراجعه کنید تاثیر آدرس صفحه بر سئو مقاله

 

 از تصویر، ویدیو و نمودار استفاده کنید

اگر قصد دارید محتوا سریعتر به کاربران منتقل شود و سطح رضایت آنها را 

رهای چند رسانه ای مانند تصویر و ویدیو استفاده باال ببرید بهتر است از ابزا

کنید یا در بخش هایی از مقاله خود محتوا را به صورت نمودار و جدول در 

 .اختیار کاربر قرار دهید

بعنوان مثال استفاده از ویدئو زمان حضور کاربر در صفحه را افزایش داده و 

نشان داده  ضریب خروج کاربران شما را کاهش میدهد. همچنین تجربه

است صفحاتی که دارای تصویر و ویدیو هستند آمار بهتری در اشتراک 

https://websima.com/%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa/
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گذاری توسط کاربران داشته اند. از همه اینها مهمتر آن است که گوگل توجه 

ر ای ببسیاری زیادی به این موارد داشته و وجود تصویر یا ویدئو را نشانه

ل ا در رتبه بندی گوگرضایت کاربران از صفحه میداند، در نتیجه شانس شم

به صورت چشم گیری افزایش خواهد یافت. قبل از رفتن به مرحله بعد 

را  در بهینه سازی تصاویر نکته اساسی ۴ پیشنهاد میکنیم مقاله ما با عنوان

 .مطالعه نماrد

 

 لینک دهی به صفحات سایت و سایت های دیگر

بسیاری از ما تصور میکنیم که لینک دهی به سایت های دیگر میتواند 

موجب کاهش اعتبار ما و افت جایگاه کسب شده در نتایج گوگل باشد، این 

ر شما به یک سایت تصور در برخی موارد درست و در برخی نادرست است. اگ

https://websima.com/%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1/
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مرجع و صفحه ای کامال مرتبط از آن لینک بدهید تاثیر منفی در جایگاه شما 

نخواهد داشت. حتی این ارتباط موضوعی به گوگل کمک میکند تا موضوع 

صفحه شما را نیز به خوبی شناسایی کند. حال اگر همین لینک سازی به 

 ی مرتبط انجام شودسایتی نامرتبط و یا حتی صفحه ای نادرست از سایت

 .میتواند در عملکرد شما تاثیر منفی داشته باشد

 

 ،لینک سازی داخلی؛ یعنی لینک دادن به صفحاتی دیگر از سایت خودتان

موجب میشود ارتباط معنایی میان این صفحات ایجاد شده و با تقویت 

یکدیگر همه آنها پیشرفت کنند. بسیاری از وبمستران با دانستن تاثیر لینک 

سازی داخلی سعی میکنند به صورت اتوماتیک کلمات هدف را در تمام متون 

ه لسایت به صفحه ای مشخص لینک کنند و یا در یک مقاله به چندین مقا
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 هند. این روش ها اشتباه هستنددیگر که حتی مرتبط هم نیستند لینک مید

 .و کاله سیاه محسوب میشوند

برای لینک سازی داخلی در نظر داشته باشید که هرچقدر تعداد لینک های 

موجود در یک مقاله بیشتر شود ارزشی که به هریک از آنها منتقل میشود 

لینک خروجی داشته  ۲اگر در یک صفحه تقسیم خواهد شد. به عبارتی دیگر 

لینک خروجی داشته باشید به  ۱۰برابر زمانیکه در صفحه  ۵باشید، ارزشی 

 .هرکدام خواهد رسید

نکته مهم دیگر در این بخش لینک های مخفی شده است. بسیاری فکر 

میکنند با مخفی کردن لینک ها میتوانند بدون آزردن کاربر وضعیت سئو 

هند ولی این تکنیک به شدت از طرف گوگل نهی شده و یکی خود را بهبود د

متقلب است. در نظر داشته  یهااز معیارهای گوگل برای شناسایی سایت

را به خوبی درک میکنند  CSS باشید که ربات های گوگل هم اکنون دستورات

 .های شما خواهند شد مخفی کردن لینک و متوجه

 فعالیت کاربران در صفحه را افزایش دهید

محتوای ارزشمند خودش را در سطح اینترنت پخش میکند، فقط کافیست 

نید. یکی از این روش ها قراردادن شما ابزار الزم برای کاربران تنبل را فراهم ک

https://websima.com/%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%a9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c/
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دکمه های اشتراک گذاری در صفحه است. بررسی کنید که مخاطبین شما 

عموما در کدام شبکه اجتماعی فعال هستند و گزینه های اشتراک گذاری را 

بیشتر از سه مورد قرار ندهید. بعنوان مثال در ایران قراردادن گزینه تلگرام 

 .ارج از ایران ممکن است بدون استفاده باشدضروری بنظر میرسد ولی در خ

قابلیت ارسال دیدگاه را به صفحات خود اضافه کنید و کاربران را تشویق 

کنید که نظرات و سواالت خود را بیان کنند. هنگامی که دیدگاهی برای شما 

ارسال میشود به دقت به آن پاسخ دهید و به شکلی پاسخ کاربران را بدهید 

دوباره دیدگاه و مطرح کردن سواالت جدید اعتماد به نفس که برای ارسال 

بگیرند. هرچقدر میزان فعالیت کاربران در سایت شما بیشتر باشد 

نشاندهنده میزان رضایت آنها از مطالب شماست و همین امر تاثیر زیادی 

 .در رتبه بندی نتایج گوگل و سئو سایت شما خواهد داشت
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 چهارمفصل 

 های سئو داخلی سایت ابزار

 گوگل سرچ کنسول .1

v یجشما در نتا یگاهاز گوگل و جا یدبازد یزانم  

v به گوگل سرچ کنسول یتسا یمعرف 

v  ابزارFetch as Google 

v  ابزارSecurity Issues 

v فایل Robots.txt 

v یدکن یخود را به گوگل معرف یتنقشه سا 

 یتسرعت سا یابزار بررس .2

 یلموبا یبرا یتسا یساز  ینهبه .3
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پیشین در مورد عوامل تاثیرگذار در سئو صفحه و نکاتی که باید در  فصل در 

سعی میکنیم  فصلهر یک از آنها رعایت کنیم صحبت کردیم. در این 

ابزارهایی ارزشمند و کاربردی برای مدیریت وضعیت سئو داخلی سایت به 

بر  تشما معرفی کنیم. هریک از این ابزارها تالش میکنند بخشی از کار نظار

 .عملکرد تیم محتوایی شما را آسان کنند

 گوگل سرچ کنسول

با نام گوگل وبمستر تولز شناخته  یشترکه پ google search consoleابزار 

ابزار سئو دانست. سرچ کنسول به  ینو کارآمدتر ینمهمتر یتوانرا م یشدم

. دیکرده و بهبود ده یگوگل را بررس یجحضور خود در نتا یکندشما کمک م

آن  رشده و امکانات موجود د یاز طرف گوگل معرف یماابزار مستق ینا

 چیکه ه یشده است. اطالعات یبراساس رفتار کاربران هنگام جستجو طراح

 ندارد. یممستق یبه جز گوگل به آنها دسترس یشرکت

 آموزشدر سرچ کنسول وجود دارند که با مراجعه به بخش  یاریبس یابزارها

 یبهتر  ییناآنکه آش یبرا یول یدآنها را بشناس یشترب یتوانیدم گوگل وبمستر

https://websima.com/tag/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%88%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1/
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 یآن را به شما معرف یها ییاز توانا یبرخ یدابزار توانمند داشته باش ینبا ا

 یکنیم.م

 جستجو یجشما در نتا یگاهاز گوگل و جا یدبازد یزانم

 search analyticsموجود در سرچ کنسول  یابزارها یناز جذاب تر یکی

 تیاز تمام کلمات جستجو شده توسط کاربران که سا یستیابزار ل یناست. ا

هر  . در مقابلِ یدهدم یشنما را جستجو وجود داشته است یجشما در نتا

مشخص است که چند نفر در ماه آن عبارت را جستجو کرده اند،  یقاکلمه دق

ز و چند درصد ا یدگوگل داشته ا یجدر نتا یگاهیشما به طور متوسط چه جا

 شما را انتخاب کرده اند. یتآنها سا

 

 

 

 یخود را به خوب یشرفتروند پ یکنداطالعات به شما کمک م ینا
 یرا به راحت یلو کلمات و صفحات باپتانس یریدتحت نظر بگ

 .یدکن ییشناسا
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 به گوگل سرچ کنسول یتسا یمعرف

برای استفاده از امکانات این ابزار باید ابتدا سایت خود را به گوگل معرفی 

کنید و اندکی صبر کنید تا جمع آوری اطالعات از سایت شما آغاز شود. برای 

را  آموزش ثبت سایت در وبمستر اطالعات بیشتر پیشنهاد میکنیم مقاله

 مطالعه نماrد. همچنین دقت کنید که سایت خود را با هردو آدرس با

www   وبسیما با هردو آدرسو بدون آن در گوگل ثبت کنید. بعنوان مثال 

websima.com  و www.websima.com  در گوگل وبمستر ثبت شده

است. پس از ثبت هر دو آدرس باید مشخص کنید که کدامیک دامنه اصلی 

تع�ن دامنه اصلی  شما خواهد بود. برای اینکار پیشنهاد میکنیم مقاله

 .را به دقت مطالعه نماrد سایت

https://websima.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/
https://websima.com/%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c/
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 Fetch as Googleابزار 

کار خود را آغاز کرده اند، زمان  یکه به تازگ ییها یتسا یبه طور معمول برا

خواهد بود، به طور مثال شما  یتوسط گوگل طوالن یدصفحات جد یندکسا

 یبرا هفته بعد یکگوگل  یول یکنیدم یجادا یتسا یبر رو یدصفحه جد یک

 یگرد یها یتسا یشودموجب م ینو ا یکندم یندکسبار آن را ا یناول

 هیدد یدر موارد یکرده و به نام خود منتشر کنند. حت یمطالب شما را کپ

 کسینددر گوگل ا یاصل یتاز سا یعترکننده سر یکپ یها یتشده که سا

 .یشوندم

برای جلوگیری از این اتفاق ابزاری پیش بینی شده است که به شما اجازه 

میدهد مستقیما صفحات خود را به گوگل معرفی کنید. شما آدرس صفحات 
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جدید سایت یا صفحات قدیمی که محتوای آن تغ�ر کرده است را به گوگل 

ی امعرفی میکنید و ربات های گوگل خارج از نوبت آن را بررسی میکنند. بر

 .را مطالعه نماrد Fetch as Google آموزش کار با اطالعات بیشتر میتوان

 Security Issuesابزار 

در گذشته زمانیکه یک سایت هک میشد هدف اصلی فخر فروشی و قدرت 

نمایی هکرها بود ولی امروز سایت ها با هدف استفاده از منابع سرور و یا 

اعتبار محتوایی هک میشوند و این روش ها به گونه ای ست که حتی ممکن 

است شما متوجه هک شدن سایت خود نشوید! یکی از این تکنیک ها 

یک کد مخرب در هاست شماست که برای کاربران عادی هیچ کاری  قراردادن

ولی به محض ورود ربات های گوگل به سایت محتوایی دیگر  نمیدهدانجام 

را به آنها نمایش میدهد. احتماال شما هم سایت هایی که به یکباره تمام 

 .صفحات آنها ژاپنی میشوند را در نتایج گوگل دیده اید

چ کنسول با همین هدف طراحی شده و میتوان گفت یکی از ابزارهای سر 

اولین کسی است که متوجه هک شدن سایت شما خواهد شد. ربات گوگل 

های گوگل به صورت مستمر به صفحات سایت شما سر میزنند و اگر متوجه 

https://websima.com/fetch-and-render/
https://websima.com/fetch-and-render/
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تغ�رات اساسی در محتوا یا اضافه شدن لینک های نامرتبط به آن بشوند 

 .شما اطالع میدهندبه  Security Issues در بخش

 Robots.txt  فایل

این فایل عملکردی متضاد نقشه سایت خواهد داشت. در این فایل میتوانید 

دسترسی گوگل به بخش هایی از سایت خود را محدود کنید. بعنوان مثال 

در سایت شما صفحاتی هستند که مربوط به پروفایل کاربران هستند و شما 

ک فرد صفحه او در سایت شما در نتایج دوست ندارید با جستجوی نام ی

 گوگل دیده شود. 

این فایل به شما اجازه میدهد منابع در دسترس گوگل را بر روی سایت خود 

 آموزش استفاده از محدود نماrد. برای اطالعات بیشتر به مقاله

 Robots.txt  د تاrابزارهای  .راهنمای کامل آن را مشاهده کنیدمراجعه نما

بسیاری در سطح اینترنت پیدا میکنید که هریک از آنها برای آنالیز بخشی 

ما سعی کردیم ابزارهای  فصلاز سایت شما کارآمد هستند. در این 

که توسط خود گوگل معرفی شده اند را بررسی کنیم. برای  یاستاندارد

ر سایت د ابزارهای سئوشنهاد میکنم به بخش آشنایی با ابزارهای بیشتر پی

 .وبسیما مراجعه کرده و مقاالت آن را مطالعه کنید

https://websima.com/robots-txt/
https://websima.com/robots-txt/
https://websima.com/tag/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A6%D9%88/
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 نقشه سایت خود را به گوگل معرفی کنید

ن آ بررسینقشه سایت عمال یک راهنما برای ربات های گوگل است که با 

 ۱۰۰میفهمند چه صفحاتی در اولویت ایندکس قرار دارند. تصور کنید که شما 

تای آنها جدید هستند. ربات های گوگل  ۲۰صفحه بر روی سایت دارید که 

 ندصفحه از سایت شما را بررسی کن ۳۰ممکن است به صورت متوسط روزانه 

(این عدد برای سایت های مختلف متفاوت است) در این شرایط کدام 

 صفحات را بررسی خواهند کرد؟

در نقشه سایت شما دقیقا تاریخ انتشار صفحات را مشخص میکنید و گوگل 

سریعا متوجه میشود چه صفحاتی را باید اول ایندکس کند. همچنین درجه 

صفحه جدید داشته  ۱۰۰۰اگر اهمیت صفحه نیز قابل تع�ن است در نتیجه 

باشید گوگل زمان خود را صرف صفحات با اهمیت خواهد کرد. عالوه بر اینها 

آخرین تغ�رات صفحه و بازه زمانی احتمالی برای تغ�ر یک صفحه را به 

گوگل اعالم میکنید. در نتیجه صفحاتی که به صورت ماهانه دستخوش تغ�ر 

 .یشوندمیشوند هر روز توسط گوگل بررسی نم
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 یمردک یحشما تشر یرا برا یتبخش به صورت ساده عملکرد نقشه سا یندر ا

 ست؟یچ یتنقشه سابه مقاله  یتوانیدم یشترکسب اطالعات ب یبرا یول

آن به گوگل  یاز نحوه ساخت و معرف یو اطالعات کامل rدمراجعه نما

 .rدنما یافتدر

 ابزار بررسی سرعت سایت

 یاز فاکتورها یکی یرادارد ز یادیز یتصفحات اهم یسرعت بارگذار 

 یرتاث اندیتوم ینگوگل است. عالوه برا یجنتا یدر سئو و رتبه بند یرگذارتاث

 کاربران و رفتار آنها هنگام جستجو داشته باشد. یترضا یزاندر م ییبسزا

ر د ینهآن است که چند گز ینترنتیکاربران ا یانم یجرا یاز عادت ها یکی

 . هر کدام از آنهایکنندباز م یدجد یگوگل را انتخاب کرده و در تب ها یجنتا

. نندیکصفحه شان تمام شود انتخاب کرده و مطالعه م ینگلود یعترکه سر

https://websima.com/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/


	

محمد امین اسماعیلیمهندس   
اصول و مبانی سئو –میشه سئو برای ه  54 

SEO forever 

کند بدون نگاه کردن به محتوا،  یافتمرحله پاسخ خود را در یندر ا اگر کاربر

 .یبنددرا م یگرد یتب ها

و  یافته یششما افزا یتخروج سا یبضر یشودمسئله موجب م ینهم

 تیبه گوگل ارسال شود. پس سرعت سا یتبر عدم رضا یمبن ییپالس ها

 رگذاریبر سئو شما تاث یممستق یرو هم به صورت غ یمهم به صورت مستق

 خواهد بود.

 

درصد کاربران انتظار  ۵۰نشان داده است که  ینترنتگسترده در ا یقتحق یک

 ۳از  یشترزمان ب ینباز شود و اگر ا یهثان ۲صفحه وب در کمتر از  یکدارند 

 یتوانم یراندر ا ینترنتبشود آن را خواهند بست. با توجه به سرعت ا یهثان

سرعت  یتموضوع از اهم یناز کاربران انتظار داشت اما ا یشتریصبر ب

ئو کتاب ستازه کار و در حال مطالعه  یککند. بعنوان  یدر سئو کم نم یتسا

ست ا یرگذارچگونه بر سئو تاث یتسرعت سا یدکه بدان ینهم برای همیشه،

 است. یتبا اهم یاربس

تست سرعت  یبرا یکه ابزار  یدهدم یتموضوع اهم ینبه ا یبه قدر  گوگل

ابزار که با نام  ینکرده است. در ا یآنها طراح یها و صفحات داخل یتسا
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PageSpeed Inights از  یآدرس صفحه ا یتوانیدم یشودشناخته م

 .یدکن یرا وارد کرده و سرعت آن را بررس ینترنتا

 

 

 یاز فعال بودن فشرده س یر،بودن تصاو ینهمانند به ییتست فاکتورها یندر ا

Gzip یها یلبودن فا ینهسرور، استفاده از کش مرورگر، به یبر رو CSS  و

JS به صفحه  ۱۰۰تا  ۰از  یازامت یکشده و  یسرور بررس ییو سرعت پاسخ گو

 یکندمشخص م ماش یرا برا یرادا یموارد دارا ین. عالوه برایشودشما داده م

 .یدتا آنها را برطرف کن
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 یلموبا یبرا یتسا یساز  ینهبه

 دیدهنخود را انجام م یهوشمند جستجو یگوش یقکه از طر یتعداد کاربران

درصد کاربران  ۷۰ موضوعات  یدر برخ rکهتا جا یشودم یشترهر روز ب

  .یشودتلفن همراه انجام م یقجستجوها از طر

اصطالحا  ایهستند  ینهبه یلموبا یکه برا ییها یتسا دیشگذشته گفته م در

گوگل خواهند  یجدر نتا یبهتر  یگاهدارند جا  Responsive یتسا یطراح

 وانیتشده و م یلفرض تبد یشپ یکموضوع هم اکنون به  ینا یداشت ول

 یمهرا ندارند عمال از طرف گوگل جر یتقابل ینکه ا ییها یتگفت سا

 .یشوندم

 

 

 

 Mobileاز ابزار  یتوانیدخود در تلفن همراه م یتعملکرد سا یبررس یبرا

Friendly Test دشده است استفاده نما یکه توسط گوگل معرفrین. ا 

 لیصفحه از نظر عملکرد در موبا یکل یتاوال وضع یکندابزار به شما کمک م

به  یتاز طراحان وب قبل از شروع نسخه دسکتاپ سا یلیخ
 یمناسب یها یدهنند و ایکفکر م یلو عملکرد آن در موبا یطراح
 .یدهندم یشنهادپ یلدر موبا یتجربه کاربر  یبرا
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 جودوصفحه  یلکه از نظر گوگل در نسخه موبا یراداتیا یاو ثان یدرا بسنج

 .rددارد را برطرف نما

 

که به  Accelerated Mobile Pages به تازگی مفهوم جدیدی به نام

نوشته میشود توسط گوگل معرفی شده است که  AMP صورت مخفف

نسخه موبایل و تجربه کاربری داشته باشد. برای  میتواند نقشی انقالبی در

را به دقت مطالعه  چیست AMP اطالعات بیشتر پیشنهاد میکنیم مقاله

 .نماrد

 

 

 

 

https://websima.com/amp/
https://websima.com/amp/
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 پنجمفصل 
 بازاریابی محتوا و ارتباط آن با سئو

 یست؟محتوا چ یابیبازار .1

 یست؟محتوا چ یابیارتباط سئو و بازار .2

 یست؟محتوا چ یابیبازار یها یکتکن ینبهتر .3

v یسیوبالگ نو 

v محصوالت یتخصص یو بررس یمعرف 

v نقد و گزارش از خدمات و برندها ی،معرف 

v چگونه“ یا” چطور“ ینکتک” 

 محتوا یابیدر بازار یجانب یها یکتکن .4

 !یستکردن ممکن ن یمحتوا با کپ یابیبازار .5
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 یست؟محتوا چ یابیبازار

 یدر فضا یابیمدرن بازار یها یکاز تکن یکی یتوانمحتوا را م بازاریابی

است  رنتینتاز ا یشترب یاربس یابیروش بازار یندانست. البته عمر ا ینترنتا

جوامع  یشرفتآغاز شده و همواره با پ ینغارنش یکه از دوره انسان ها یراز

را  امحتو یابیموفق بازار یاربس یاز نمونه ها یکیرشد کرده است.  یبشر 

 که همچنان بعد از صدها سال یا یبهدانست. کت یرمنشور کوروش کب یتوانم

 .باال ببرد یالملل ینرا در مجامع ب یرانتوانسته ارزش و اعتبار ا

 

 یابدیکه محتوا در آنها انتشار م ییمحتوا بسته به فضا یابیبازار یها یکتکن

 یدقدم اول تول ینکهنقطه اشتراک دارند. ا یکدر  یهمگ یمتفاوت هستند ول

ز ارزشا یکیمعموال  یفیتباک یمحتوا یناست. در کنار ا یفیتبا ک یمحتوا
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 یک یتواندارزش م ینا یشودم یبه مخاطب معرف یزمجموعه شما ن یها

 اشد.ب یکندم یلتبد یکه کاربر را به مشتر  یزیهرچ یاخدمت و  یکمحصول، 

ر آغاز ارتباط با کارب یجادمحتوا با هدف ا یابیگفت بازار یتوانم یگرد یانب به

 تالش فصل یناست. در ا یآنها به مشتر  یلشده و در ادامه به دنبال تبد

در  ژهیو به صورت و ینترنتا یمحتوا در فضا یابیبازار یها یکتکن یکنیمم

 ییرا شناسا یککرده و نقاط ضعف و قوت هر  یرا با هم بررس یتوب سا

 ابییارتباط سئو و بازار یدبا یمروش ها شو یاز آنکه وارد بررس یش. پیمکن

 .یممحتوا را بهتر درک کن

 یست؟محتوا چ یابیارتباط سئو و بازار

 یاریبس یی؟جادو یبترک یک یامحتوا؛ دو عبارت متفاوت  یابیو بازار سئو

 یوجدو ز ینا یکهمحتوا دو امر مجزا هستند در حال یدمعتقدند که سئو و تول

و بدون . سئیشوندمحسوب م ینترنتا یرقابت یدر فضا یتموفق یآل برایدها

در  یمحتوا نقش مهم یداست. تول یمعن یمحتوا و محتوا بدون سئو ب

 یراب یحصح یاستراتژ  ینتدو یسئو خواهد داشت ول ینهشما در زم یتموفق

 باشد.  اثر گذار یزعالوه بر جذب کاربر بر فروش شما ن یتواندمحتوا م یابیبازار
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 یکه معتقدند محتوا یکنیدم یداپ یاریساده مقاالت بس یجستجو یک با

کر ف یبه سئو ندارد، من مخالفم. بهتر است به جا یازین یو غن یاختصاص

چگونه مکمل  یممحتوا، بدان یابیسئو و بازار یکردن در مورد تفاوت ها

 خواهند بود. یکدیگر

 

د نکرده باش یتسئو را رعا یکه استانداردها یارزشمند یمحتوا یدتصور کن

 یگاهیاکه ج یدکن یررا تصو یتینداده باشد. سا ینکبه آن ل یتیسا یچه یا

کاربران جذاب  یآن برا یمحتوا یگوگل داشته باشد ول یجمناسب در نتا

از  یا هسئو مجموع یگویدهست که م یکهنه ا ممکن است؟ باور یانباشد. آ

 یگوگل است و محتوا تنها برا یجبهتر در نتا یگاهکسب جا یها برا یکتکن

 ازیدو کامال همزمان مورد ن ینا یکه. در حالیشودم یدکاربر تول یتجلب رضا

 .هستند
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 یست؟محتوا چ یابیبازار یها یکتکن ینبهتر

 و یم؟محتوا را چگونه انجام ده یابیاست؛ بازار ینسوال ا ینو مهمتر اولین

 یحتوام ید. تولیاختصاص یمحتوا یدساده است؛ با تول یارپاسخ به آن بس

ئو س یوارساخت د یمحکم برا یخشت یتواندو جذاب م یزسوال برانگ ی،غن

را با هم  امحتو یابیبازار یروش ها ینو موفق تر ینتر یجباشد. در ادامه را

 .یکنیمم یبررس

 یسیوبالگ نو یلهمحتوا بوس یابیبازار -۱

ده بو یسیوبالگ نو یرمحتوا در چند سال اخ یابیروش بازار ینتر محبوب

 دهندگان خدمات یهو ارا یصنعت یشرکت ها ینترنتی،ا یاست. فروشگاه ها

به  یبرخ یبرا یسیوبالگ نو ینبهره برده اند. همچن یفرصت به خوب یناز ا

وبالگ قدرتمند  یکشده است.  یلکسب درآمد تبد یبرا یممستق یراه

 کند. یلبازار تبد یدرتواند شما را به لیم

بر و کار یو آن را همزمان برا یدکن یدتول یدمف ییمحتوا یدشما با
 ابییمحتوا را به بازار یدکار تول ین. ایدکن ینهموتور جستجو به

 .یدهدمحتوا ارتقا م
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 :یسیوبالگ نو یلهمحتوا بوس یابیدر بازار یدیسه نکته کل

v ی. مهم تمرکز بر موضوعیستکلمات و مقاالت هدف ن تعداد 

 .موضوع است یکباال در  یمشخص و چگال

v مبهتر است بگو ید،باش متفاوتr یدخودتان باش! 

v محتوا داشته  یددر انتخاب موضوع و تول یمشخص استراتژی

 .یدباش

س وردپر یارهم یتبه سا یتوانم یسیوبالگ نو ینهموفق در زم ینمونه ها از

رد. اشاره ک یکندم یتآموزش وردپرس فعال ینهدر زم یکه به صورت تخصص

 یرو یمانند سوخت جت که موفق شده با هدف گذار  یوب سایت ینهمچن

 .یابددست  یمناسب ییپرمخاطب و البته کم رقابت به درآمدزا ییفضا
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 محصوالت یتخصص یو بررس یمعرف -۲

 یبنر  یغاتتبل ینگطور معمول صفحات مربوط به محصوالت بعنوان لند به

 یبرا یهدف مناسب یتوانندهمزمان م یکهدر حال یشونداستفاده م یکیو کل

از  یبهتر  یشده معرف یدتول یسئو شما باشند. هرچقدر محتوا یاستراتژ 

 دجلب اعتما یدهد شانس شما برا یهآن محصول به کاربر ارا یبو معا یامزا

 جلب اعتماد به ینترنتیفروشگاه ا یک. در یافتخواهد  یشافزا یانمشتر

ه ب یدنرس یراه برا ینمحتوا ارزان تر یابیفروش است و بازار یشافزا یمعن

 هدف خواهد بود. ینا

 محصوالت: یمحتوا برا یابیدر بازار یدیکل نکات

v واضح و روشن محصول را  یلیمهمتر است. خ یزاز هر چ سادگی

 .یدکاربر شرح ده یرا برا یافتو در یدخر یو روش ها یدنک یمعرف

v اتیحو توض یداستفاده کن یفیتو با ک یاختصاص یرتصاو از 

 .یدبه کاربر ارائه ده یو تخصص یکاربرد

v خواهد  یادیز یاربس یتاهم یتمحصول سرعت سا یکصفحه  در

 داشت.



	

محمد امین اسماعیلیمهندس   
اصول و مبانی سئو –میشه سئو برای ه  65 

SEO forever 

 یناول دیو شا یکننداستفاده م یکتکن یناز ا ینترنتیا یفروشگاه ها عموما

 یراب یدیتول یکاال باشد. حجم محتوا یجید یتنمونه آن سا ینو موفق تر

 .ردیگیباال بوده و مورد توجه کاربران قرار م یاربس یتسا ینهر محصول در ا

 نقد و گزارش از خدمات و برندها ی،معرف -۳

 یستن یدیجد یکتکن یسینقد و گزارش نو ید؟گذار باش یرتاث یددار دوست

. دیسیگزارش بنو یزیدر مورد هر چ یتوانیدکارآمد است. شما م یاربس یول

استارت آپ ها. به سرعت  یو حت یکموز یش،رستوران، خودرو، هما یلم،ف

 یرپورتاژ آگه یا یاز مقاالت سفارش یو درآمد خوب یکنیدمخاطب جذب م

 داشت.  خواهید

 یزن ینستاگرامو ا یسبوکمانند ف یاجتماع یدر شبکه ها یحت یکتکن ینا

حوزه خاص مانند  یک یبر رو یکنندکه تالش م یاست. افراد یجرا یاربس

 یادیز نیمخاطب یگزارش و نقد کاربرد یهتمرکز کرده و با ارا یلمف یا یقیموس

محتوا از  بازاریابی یکتکن ینا یی. عموما درآمدزایکنندبه خود جلب م

 خواهد بود. یغاتتبل

 :ینقد و معرف یقمحتوا از طر یابیدر بازار یدینکات کل
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v جامع بودن یسیدبنو یموضوع مشخص و تخصص یکمورد  در .

 کار دشمن شماست. یندر ا

v را با  یزو همه چ یدبساز یمشخص یخوب و بد استانداردها برای

 .یدکن یسهآن مقا

v داشته  یمورد بررس وب سایت یابه محصول  ینکل یک حتما

 .یدباش

v ارزش و اعتبار شما را  یبا شبکه اجتماع یتکاربران در سا مشارکت

 .ریدیابراز نظر کاربران در نظر بگ یبرا یی. حتما فضایکندمشخص م

 یبه موارد موفق یتوانوجود دارد و م یاربس یرانها در ا یتوب سا نوع ینا از

 یبا معرف یمااشاره نمود که مستق …و یدیلیوپدال، ف یجیاتو،مانند د

 یابیخود بازار یآنها برا یتخصص یو بررس یگرانمحصوالت و خدمات د
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 یجرا یزن ینترنتیا یدر فروشگاه ها یکتکن ینا ین. همچنیکنندم ییمحتوا

ر نظ ارسال یبرا ییمحصول فضا یتخصص یشده است و عالوه بر بررس

 .یگیرنددر نظر م یزکاربران ن

 ”چگونه“ یا” چطور“ ینکمحتوا با تک یابیبازار -۴

ا به ر یهر عبارت یتوانندهستند که م یندر ذهن مخاطب یجرا یسواالت اینها

 یحت یانظافت، غذا و  ی،دنبال داشته باشند. ممکن است در مورد سالمت

 بنددیکه در ذهن کاربر نقش م یهر سوال یست. کافیسیددر کنکور بنو یقبول

 یکه در حال حاضر بر رو ییها یتشما داشته باشد. سا یتدر سا یپاسخ

 یدخود را براساس تول یابیبازار یاستراتژ  یکنندم یگذار  یهماعبارات سر ینا

. ممکن است یکنندم یزیرکم از هر عبارت هدف برنامه یدو بازد یادز یمحتوا

 دارند. ییباال یاربس یگستردگ یکم باشند ول یشوندکه جستجو م یعبارات

 پاسخ به سواالت: ینکمحتوا با تک یابیدر بازار یدیسه نکته کل

v کار را از ابتدا و با آموزش نکات  یول یدباش یحرفه ا یلیخ میتوانید

با موضوع سئو  یمامقاالت وبس یناز اول یکی. یدساده آغاز کن

 آموزش از ابتدا تا انتهاست. یبه معن ینبوده است و ا یستچ
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v کارآمد یدشما با یتجستجو در سا یو ابزارها یدسترس مسیرهای 

 باشند.

v رد و بدل اطالعات  یبرا ییو فضا یدکن یردرگ یترا در سا کاربران

 .یدفروم فراهم کن یاآنها مانند بخش نظرات  یانم

v یموارد یاخودرو، کنکور  ی،مانند آشپز  یموضوع تخصص یک اگر 

 .یرسیدم یجهبه نت یعترسر یددست را انتخاب کن یناز ا

 

 دیپردازنم یموضوعات ینبه چن یراندر ا یکم یتخصص یها یتسا معموال

 یمرغ،مانند س یمیجامع و قد یها یتعبارات به سا ینا یو با جستجو

ها به  یتسا یلقب ینتمرکز و تخصص در ا ی. به تازگیرسیمم …و  یتوتهب
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مد و پوشاک،  ینهمحتوا در زم یابیموفق از بازار یو موارد یخوردچشم م

 .یشود. مشاهده م…و  ی، خدمات و بانکیمهب

 

 محتوا یابیدر بازار یجانب یها یکتکن

 یمحتوا که بررس یابیاز انواع بازار یکبا هر  یتوانندرو م یشپ یها روش

 یندهند. ا یشو ارزش و اعتبار آن را افزا یرندمورد استفاده قرار گ یمکرد

 یاهدر کنار روش یرا ندارند ول یکاف یتجذاب ییها معموال به تنها یکتکن

 خواهند داشت. یادیز یاربس ییکارا یاصل

 ینفوگرافیکا یهته -۱

 رانیراه انتقال اطالعات است که متاسفانه در ا یعترینسر ینفوگرافیکا تهیه

 یارسکاربران ب یبرا ینفوگرافیک. استفاده از ااست نشده یادیبه آن توجه ز

 ینباالست. معموال ا یلیخ ن است و شانس دست به دست شدن آنآسا

 یکهر یراب اسبیمکمل من یتواندم یول یشوداستفاده نم ییبه تنها یکتکن

 باشد. یگرد یاز روش ها
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شما را به شدت  یمحتوا یدعمر مف یدشوار است ول یکار  ینفوگراما تولید

 محتوا دارد. یبیادر بازار یادیز یتکه اهم یباال خواهد برد، نکته ا

 محتوا: یابیبا هدف بازار ینفوگرافیکا یهنکته در ته سه

v یدرا مطرح کن یاطالعات مهم و کاربرد فقط. 

v هم آن را قابل ف یرو با استفاده از نمودار و تصو یدداستان بساز یک

 .یدکن

v یستجستجو قابل درک ن یموتورها یبرا ینفوگرافیکا محتوای .

 داشت. یدهم خواه یمتن یبه محتوا یازدر کنار آن ن

به  یاریبس یمحدود است و مجموعه ها یاربس یراندر ا ینفوگرافیکا تولید

داشته اند. احتماال خود  یتفعال ینهزم یندر ا یرهدفمندو غ یصورت مقطع

 ساخت ی. به تازگیدمجموعه خود داشته ا یرا برا یتجربه ا ینشما هم چن

 یتوانن میب ینشده و از ا ینفوگراما یگزینجا ینتراکتیوو ا ینگصفحات لند

 موفق است اشاره نمود. یروغن پالم که نمونه ا یتبه سا

 ها یدترینها، جد ینها، محبوب تر ینبهتر -۲
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 نیاز بهتر یستیل یمحتوا جمع آور  یابیبازار یروش ها یناز جذاب تر یکی

خودروها  ینتریعمحصوالت، سر ینترآهنگ ها، محبوب یدترینهاست. جد

 یار ک ینهدر زم یمقاله جانب یاصفحه  یک یتواندبه آن م یهشب یزیهر چ  یا

 رانبکار یتوانندباال م یصفحات معموال با تعداد جستجو ینشما باشد. ا

 تیجالب سا یاز نمونه ها یکی یدکنند.  شا یرشما سراز یترا به سا یادیز

 در آن باشد. یدخر یو بخش راهنما یتزوم

 

 ها: ینتر یکسه نکته در تکن

v شما  یتدر موفق یادیز یاربس یتعنوان مناسب اهم انتخاب

 خواهد داشت.

v یدمحتوا را ساده نگه دار ساختار. 

v یدمنابع معتبر و اطالعات قابل استناد استفاده کن از. 
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 مصاحبه با افراد سرشناس -۳

 تواندیشما م یکار  ینهشناخته شده و محبوب در زم یتشخص یکمصاحبه با 

نوع محتوا معموال  ینشما اضافه کند. ا یتبر ارزش و اعتبار محتوا و سا

نظرات کاربران را به همراه خواهد  یکند،را به خود جلب م یادیز ینمخاطب

 ای. واکنش کاربران به محتویشودبازنشر م یگرد یها یتداشت و در سا

 کند. یشترمحتوا را ب یابیبازار یرتاث یتواندشما م

 

 مصاحبه: یقاز طر یابیدر بازار یدیسه نکته کل

v یدها باش یندنبال مشهورتر به. 

v خود داشته  یاستاندارد در گفتگوها یمشخص و روند ساختاری

 .یدباش
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v ،فاصله مخاطب با  یتواندم یدئوو یحت یا یصوت یلفا تصویر

 مهمان شما را به حداقل برساند.

 یکهدر حال یگیردمورد استفاده قرار م تیینترنعموما در مجالت ا یکتکن این

 هینزم ینمثمرثمر باشد. نمونه موفق در ا یتجارت یا یتدر هر سا یتواندم

حوزه  فعاالن یانکوتاه فاصله م یهفته نامه شنبه است که توانسته در مدت

 .بردارد یاناستارت آپ و کسب و کار را از م

 و پادکست یدئومحتوا با استفاده از و یابیبازار  -۴

ابت با رق یدو پادکست برو یديوو یدبه سمت تول یکهزمان داده نشان تجربه

و زمان  ینهمحتوا هز یابیبازار یکتکن ینسخت خواهد شد. ا یارشما بس

 ارزش وقت گذاشتن را دارد. یدمطمئن باش یول یکنداز شما صرف م یادیز

 :یدیوو یقمحتوا از طر یابیدر بازار یدیسه نکته کل
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v ا ه یو با حرفه ا یریددر نظر بگ یدئوساخت و یبرا یبودجه ا حتما

 .یدکن کار

v یو در کنار آن محتوا یداستفاده کن یديودر و یرنویساز ز ترجیحا 

 .یدهم منتشر کن یمتن

v یوتیوبت و امانند آپار یاشتراک گذار  یخود را در ابزارها ویدئو 

 .یدکن یبارگذار 

لکه ب یستن یدئوو یاپادکست  یاشتراک گذار  یها یتمنظور ما سا ینجاا در

ه خود ب یکار  ینهدر زم یمورد نظر است که به صورت تخصص ییمجموعه ها

و  یزشیانگ یها یتو سا یمارسانه مشغول هستند. پادکست وبس یدتول

 .داشته اند ینهزم یندر ا یجالب یها یتفعال یتخصص ینترنتیمجالت ا

 محتوا یابیبازار یکتکن ینماندگارتر یکیالکترون یکتاب ها -۵

باشد.  یکیالکترون یکتاب ها یدمحتوا تول یابیروش بازار ینسخت تر شاید

 کیتکن یناز ا یهدف اصل یارزد ول یبه زحمتش نم یدممکن است فکر کن

به  یگانرا یکیکتاب الکترون یکاطالعات از کاربران است. انتشار  یافتدر

 یو حت یلشماره موبا یمیل،مانند ا یلیکه اطالعات تکم یدهدشما امکان م
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خود از آنها بهره  یابیاهداف بازار یبرا یندهو در آ یدکن یور نام افراد را جمع آ

 .یریدبگ

 

 :یکیالکترون یکتاب ها یدسه نکته در تول

v ۱۲۰تا  ۵۰کوتاه باشند.  یلیخ یاو  یطوالن یلیخ یدها نبا کتاب 

 آل است. یدها یکیکتاب الکترون یک یصفحه برا

v کاربران از مطالعه  یترضا یزانمناسب م یرو تصاو یصفحه بند با

 .یدده یشکتاب را افزا

v ییکلمات کتاب به مجموعه خود و توانا یانم یابتدا و انتها و حت در 

 .یریدشدن آن را از رقبا بگ یتا فرصت کپ یدآن اشاره کن یها
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وده و با کارآمد ب یاربس یکیالکترون یکتاب ها یدتول ینهدر زم یماوبس تجربه

 ۱۵۰۰۰سال  یکموفق شده است در مدت  یجلد کتاب تخصص ۳انتشار 

 رنتیینتها و مجالت معتبر ا یتکتاب ها در سا ینکاربر را به خود جلب کند. ا

 یابیازارب یکتکن ینا یرو بازنشر شده که نشان دهنده نفوذ و تاث یبررس

 محتوا است.

 !یستکردن ممکن ن یمحتوا با کپ یابیبازار

 کیی یدگاهاز د یهاول یدهممکن است ا. یشودمحتوا با جستجو آغاز م تولید

ع از شرو یشپ یبه ذهن شما برسد ول یاناز مشتر یکیسوال  یااز کاربران 

ستجو ج ینترنتدر ا ید. موضوع را انتخاب کنیدبه جستجو دار یازبه نوشتن ن

 یت را بررسینترنموجود در ا یو واکنش کاربران به محتوا یدو مطالعه کن

دارد که ن یرادیا ید؛کن یلمسئله از نگاه خود تحل ییا. بعد از انتخاب نهیدکن

 که به سمت یدمراقب باش یول یریدالهام بگ ینترنتموجود در ا یاز محتوا

 .یدنشو یدهکردن کش یکپ

 

 

 

از  د،یکن ینهبه یزجستجو ن یموتورها یمتن آن را برا یهاز ته بعد
خ و با پاس یریددرک بهتر مخاطب بهره بگ یبرا یدئوو و یرتصو
 .یدخود باش یمحتوا یبانبه سواالت کاربران پشت یده
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 ششمفصل 
 شناسایی کلمات کلیدی ارزشمند

 یکنند؟جستجو م یشتررا ب یکاربران چه عبارات .1

v  ابزارKeyword Planner 

v گوگل هنگام جستجو یشنهاداتپ 

v  استفاده از ابزارkwfinder 

 خواهد کرد؟ ییشما درآمد زا یعبارت چقدر برا ینا .2

 ؟در هر عبارت چقدر رقابت وجود دارد .3
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ت. بدون اس یهودهب یارزشمند کار  یدیکلمات کل ییمحتوا بدون شناسا یدتول

 ییخواهد بود و شناسا rنپا یارشما بس یها یتفعال یرتاث یهدف گذار 

انتخاب  ی. برایدمحتوا انجام ده یدقبل از تول یحت یدکلمات هدف را با

 :یدرا از خود بپرس یسه پرسش اساس یدکلمات با ینبهتر

v یکنند؟جستجو م یشتررا ب یچه عبارات کاربران 

v خواهد کرد؟ ییزاشما درآمد یعبارت چقدر برا این 

v هر عبارت چقدر رقابت وجود دارد؟ در 

ز ا یکهر یجستجو یزانکلمات هدف و م ییشناسا یبرا یگوناگون ابزارهای

و دشوار شده  یچیدهپ یکم یندفرآ یندر حال حاضر ا یآنها وجود دارد ول

 ییناساش یموجود برا یها یکتکن ینبهتر یکنیمتالش م فصل یناست. در ا

کلمات را به شما  یندر استفاده از ا یجاشتباهات را ینکلمات هدف و مهمتر

 .یمکن یمعرف

 یکنند؟جستجو م یشتررا ب یکاربران چه عبارات -۱

 یداب یآن است که، در چه عبارات یپرسیمکه در سئو از خود م یسوال اولین

از  یستیقدم براساس تجربه و دانش خود ل ین. در اولیمکسب کن یگاهجا
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 یممکن است انتخاب ما با فرهنگ عموم یول یکنیمم یهکلمات ارزشمند ته

 یتمحبوب یزانم �نتع یبرا ییکاربران متفاوت باشد. ما به دنبال روش ها

 .یمان عموم کاربران هستیارات در معب ینا

 کلمات یجستجو یزانم ی، بررسKeyword Planner ابزار

Keyword Planner  یجانب یاز ابزارها یکیتوسط گوگل و بعنوان 

Google Adwords ابزار  ینا یشده است. هدف اصل یو معرف یطراح

نند. گوگل استفاده ک یغاتتبل یساست که قصد دارند از سرو یکمک به افراد

 یزانمورد نظر خود را در آن وارد کرده و م یدیکلمات کل یتوانیدشما م

 .دیکن یافترا در یغاتتبل یبرا یازمورد ن ینهجستجو، سطح رقابت و هز
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به سرعت به  یشودم یهارا keyword plannerکه در  یتوجه به اطالعات با

 یزانم �نتع یبرا یسئو و مرجع ینمتخصص یابزار ارزشمند برا یک

ستفاده ا ینمتوجه ا یزشد.  البته گوگل ن یلکلمات در گوگل تبد یجستجو

 ااستفاده از آن را دشوار کرد. در حال حاضر تنه یطاز ابزار خود شد و شرا

 غاتییتبل ینکمپ یککه  یددار یجستجو دسترس یقبه اطالعات دق یزمان

 انیدیتوم یشتراطالعات ب کسب ی. برایدفعال در گوگل ادوردز داشته باش

 .rدرا مطالعه نما keyword plannerآموزش کار با ابزار مقاله 

 :یدچند نکته مهم را در ذهن داشته باش keyword plannerکار با ابزار  یبرا

v شما هنگام  یها یتعداد ورود یابزار برا ینشده در ا یهارا اعداد

 جستجو در گوگل اختالف یدر گوگل هستند و با آمار واقع یغاتتبل

 دارند.

v دن بو ینزول یا یکلمه به روند صعود یک یجستجو یزآنال هنگام

 .یدسال گذشته توجه کن یک یجستجو ط

v یندرصد از ا ۵۰ یتوانیدتنها م یدگوگل باش ۱اگر رتبه  حتی 

 .یدجستجوها را به خود اختصاص ده

https://websima.com/keyword-planner/
https://websima.com/keyword-planner/
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v بخش تنها براساس  ینکلمات در ا یریرقابت پذ میزان

 نهیدر گوگل و هز یغاتتبل یزانبلکه م یستن وسئ یاستانداردها

 است. یرگذاردر آن تاث یزآنها ن

 یدگوگل هنگام جستجو توجه کن یشنهاداتبه پ

عبارات مورد نظر خود  یکلمات ارزشمند، جستجو یافتن یاز روش ها یکی

مرتبط  تیشنهاداگوگل پ یکنیدکردن م یپشروع به تا یکهدر گوگل است. زمان

جام ان یبراساس جستجوها یشنهاداتپ ین. ایدهدم یشبا عبارت شما را نما

 ماگوگل هنگ یشنهاداتشده توسط عموم کاربران در گوگل است. در واقع پ

 عبارات جستجو شده در گوگل هستند. ینجستجو پرطرفدارتر

 

که  ودیشداده م یشبه شما نما یشنهاداتیگوگل پ یجنتا یدر انتها ینهمچن

از  شیبا عبارت جستجو شده توسط شما مرتبط هستند و ب ییاز نظر معنا

 قایهستند و دق یعبارات معموال طوالن ین. ایشوندعبارت ها جستجو م یرسا
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دی کلمات پیشنهاپیشنهاد میکنیم از ابزار قدرتمند  به هدف کاربر اشاره دارند.

 که توسط آژانس خالقیت وبسیما تهیه شده است استفاده نماrد. گوگل

 kwfinder استفاده از ابزار

 یکی از ابزارهای مناسب برای تخمین میزان جستجوی کلمات کلیدی ابزار

kwfinder.com   است. در صورت ثبت نام در این سایت میتوانید روزانه

عبارت را به صورت رایگان بررسی کرده و میزان جستجو و رقابت پذیری  ۵

آن را مشاهده کنید. این عبارت دو فاکتور جستجو و رقابت را همزمان برای 

میزان رقابت را براساس  keyword planner شما تحلیل کرده و برخالف

 .مهم سئو تخمین میزند استانداردهای

 

شاید تنها ایراد این ابزار ضعف نسبی آن در تخمین عبارات فارسی و بررسی 

سایت های ایرانی باشد که بنظر میرسد این مشکل نیز به مرور زمان برطرف 

https://websima.com/keyword-suggestion/
https://websima.com/keyword-suggestion/
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 kwfinder خواهد شد. به طور کلی میتوان گفت در شرایط فعلی آمارهای

 .میزان جستجوی کلمات کلیدی استمعیار قابل اعتنایی برای تع�ن 

 خواهد کرد؟ ییشما درآمد زا یعبارت چقدر برا ینا -۲

که به هدف  یشودکلمه موجب م یک یجستجو یاوقات تعداد باال گاهی

 یکار  نهیمناسب زم یکلمه از نظر اقتصاد ینا یکهشود در حال یلما تبد یاصل

 نهیدر زم یشرکت خدمات یککه شما  ید. بعنوان مثال تصور کنیستما ن

 یشویدمتوجه م یدیکلمات کل یز. هنگام آنالیدو تبلت هست یلموبا یراتتعم

صور دارند و ت ییباال یاریبس یتبلت جستجو یا یلمانند موبا یکه عبارات

 باشند. ینشما ارزش آفر یبرا یتوانندم ینهاکه ا یکنیدم

 

 

 

 یم،کن لیآنها را به پول تبد یمما ارزشمند هستند که بتوان یبرا یکلمات تنها

که به  است یدبع یلیخ یکندگوگل جستجو مدر را  یلکه عبارت موبا یکاربر 

 یداشگوگل ب یکاگر شما در رتبه  یهمراه خود باشد و حت یگوش یردنبال تعم

و  داشته ییباال یما ارزشمند هستند که جستجو یبرا یکلمات
 محصوالت ما مرتبط هستند. یابه خدمات  یمامستق
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 از آن خارج رعتشما را انتخاب نخواهد کرد. اگر هم انتخاب کند به س یتسا

 .خواهد شد

 از سه کلمه است یشکاربران ب یدرصد جستجوها ۷۵

ته نسبت به گذش یاریبس �راتحال حاضر فرهنگ جستجو در گوگل تغ در

از  یر پاسخ بهت یعبارات طوالن یجستجوبا اند که  یافتهداشته و کاربران در

شده است که هم  یرهمه گ یعادت به قدر  ین. ادنیکنم یافتطرف گوگل در

 یکاربران را عبارات سه تا شش کلمه ا یدرصد جستجوها ۷۵از  یشاکنون ب

 .دنیدهم کیلتش

 یشنهاداتفرهنگ را بتوان بخش پ ینا یریشکل گ یلدل ینمهمتر شاید

به محض آنکه کاربر شروع به جستجو  یراگوگل هنگام جستجو دانست ز

 یبوده و به موضوع یکه عموما طوالن یشودمواجه م یشنهاداتیبا پ یکندم

 موجب ینترنتا یموجود بر رو یتنوع محتوا ینمشخص اشاره دارند. همچن

 یجوجست یقدق تر موضوعِ  یطوالن یباتبا استفاده از ترک ربرانکا یشودم

 گوگل مشخص کنند. یخود را برا

 ینا یتعداد جستجو یرافرصت باشد؛ ز یکما  یبرا یتواندفرهنگ م این

ر رقابت د یجهاست) در نت یاداست (تنوع عبارات ز rنکلمات در گوگل پا
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 تیساده تر است. سا یارآنها بس یرو یو هدف گذار  یطوالن یدیکلمات کل

 یعبارات کم جستجو هدف گذار  یفکر افتاده اند که رو ینبه ا یکم یها

 ند.کاربران هست یازمعرف ن یقاعبارات کم جستجو دق ینهم یکهدر حال ندکن

 

سونگ سام یگوش یرتعم“که عبارت  یبعنوان مثال ممکن است تعداد کاربران

 یگوش“باشد که  یتر از افراد rنپا یاربس یکنندرا جستجو م” در تهران

ند شما هست یانمشتر یقاافراد دق ینا یرا جستجو کرده اند. ول” سامسونگ

 باال خواهد بود. یارآنها بس یلو نرخ تبد

 

 

 

 کاربر هستند و یهدف اصل یرادارند ز ییارزش باال یطوالن کلمات
 است. rنپا یاررقابت در آنها بس یزانم
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 در هر عبارت چقدر رقابت وجود دارد؟ -۳

 یرقابت است. برا یزانم یدیسنجش ارزش کلمات کل یفاکتور برا ینسوم

 ینبهتر ید. شایستدر دسترس ن یادیز یرقابت روش ها یزانم �نتع

 یجانت یعبارت مورد نظر در گوگل و بررس یکار جستجو ینانجام ا یروش برا

ه هستند ک ییشما همان ها یرقبا ینتوسط گوگل است. مهمتر یشنهادیپ

ه خود ب یرقبا یبررس یگوگل دارند. برا یجدر نتا یخوب یگاهجا نهم اکنو

 :یدتوجه کن یرز موارد

v جستجو شده چقدر به عنوان صفحه شباهت دارد؟ عبارت 

v ی؟عموم یااست  یتخصص یتسا یکشما  یبرق سایت 

v چطور است؟ یتسا ینا یکل یگاهالکسا و جا رتبه 

v چگونه است؟ یتسا یبصر  یتو هو یداخل طراحی 

v یرا بررس یاشتراک گذار  یا یدگاهکاربران و ارسال د یتفعال میزان 

 .یدکن

v ز ا یکی یاکسب کرده  یگاهعبارت جا یندر ا یتسا یاصل صفحه

 ی؟صفحات داخل
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 رگذاریتاث یدیکلمات کل یریبر رقابت پذ یتوانندفاکتورها م یناز ا یک هر

ت. دشوار اس یکم یا یسهمقا یارمع یکفاکتورها به  ینا یلتبد یباشند ول

ار اعتب یزانکلمه و م یکرقابت در  یزانهستند که م ییدر حال حاضر ابزارها

 اطالعات kwfinder یتآنها سا یانکه در م یکنندرا مشخص م یتسا یک

و  یمکرد یباالتر معرف یابزار را کم ین. ایدهدم یهبه شما ارا یکامل تر 

 .یریدکه از امکانات آن بهره بگ یکنیمم یشنهادپ

کار  یست،فراموش کردن آن ن یکلمه به معن یککه سخت بودن  یددقت کن

 یمهخوا یزدر درازمدت کلمات دشوار را ن یول یکنیمرا با کلمات ساده تر آغاز م

 گرفت.
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 هفتمفصل 
 بک لینک چیست؟ تاثیر بک لینک در سئو

 یست؟چ ینکبک ل .1

v یو خارج یداخل یساز  ینکتفاوت ل 

v فالو و نوفالو ینکتفاوت بک ل 

v یاشده  ینکمتن ل Anchor Text 

 توسط گوگل ینکارزش بک ل �نتع .2

v  یااعتبار دامنه Domain Authority 

v  یااعتبار صفحه Page Authority 

v یخروج یها ینکتعداد ل 

v یتسا یارتباط موضوع 

v ینکبک ل یریمحل قرارگ 
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 بک لینک چیست؟

لینک سازی را میتوان پربحث ترین موضوع در سئو دانست و نظرات ضد و 

نقیض بسیاری در مورد تاثیر بک لینک بر سئو و استراتژی اجرای آن وجود 

تالش میکنیم ابتدا دریابیم بک لینک چیست و پس از  فصلدارد. در این 

 آن بررسی کنیم چه تاثیری بر سئو سایت ما خواهد داشت.

 یها یتسا یراز سا ینکل یافتدر یندفرآ ینککسب بک ل یا یساز  لینک

 ییر تصاو یامتن  ،ینکخودمان است. منظور ما از ل یتسا یبرا ینترنتیا

نتقل م ینترنتدر ا یگریآنها کاربر به صفحه د یبر رو یکهستند که با کل

موجود در آن  یها ینکصفحه ل یک یگوگل زمان بررس ی. ربات هایشودم

 نی. به همیکنندشده مراجعه م ینکصفحات ل ینکرده و به ا یز بررسیرا ن

 .یگیردشکل م ینترنتربات گوگل در ا یحرکت یرشکل مس
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 بر سئو ینکبک ل تاثیر

ل گوگ یاصل یرهایاز مس یکیصفحه  یکموجود در  یها ینکبک ل بررسی

 نیاست. عالوه بر ا ینترنتدر ا یدکردن صفحات جد یندکسو ا یافتن یبرا

دارد.  یمتقمس یرگوگل تاث یجنتا یها بر رتبه بند ینکبک ل یفیتتعداد و ک

 جودمو یها ینککرده و براساس ل یربات گوگل صفحه را بررس یگربه عبارت د

 .یدهدم یصشده را تشخ ینکدر آن ارزش و اعتبار صفحات ل

 

 

 

 یو خارج یداخل یساز  ینکتفاوت ل

 یمتقس یو خارج یداخل یساز  ینکل یبه دو بخش اصل یساز  ینکل مبحث

 یجادا یعنی یداخل یساز  ینکبا هم دارند. ل یمهم یکه تفاوت ها یشودم

به  شما یتاز سا یاگر صفحه ا یعنی. یتسا یکصفحات  یانم ینکبک ل

است  شده یجادا یداخل ینکداده باشد ل ینکشما ل یتاز سا یگرد یصفحه ا

 کینبه صفحات شما ل یو معتبرتر  یشترب یها یتهرچقدر سا
 یشترگوگل ب یجدر نتا یگاهکسب جا یداده باشند شانس شما برا

 خواهد شد.
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ده ش یجادشما ا یتاز صفحات سا یکیبه  یگرید یتاز سا ینکاگر ل یول

 شده است.  یجادشما ا یبرا ینکبک ل یا یخارج ینکل یکباشد 

 فالو و نوفالو ینکتفاوت بک ل

ورت به ص ینکنمود. هر ل یدسته بند یزن یگرد یاز منظر  یتوانها را م لینک

آن از  HTMLمگر آنکه در کد  یشودمحسوب م Dofollowفرض  یشپ

 نکیبک ل یککه ربات گوگل  یاستفاده شده باشد. زمان Nofollow یژگیو

 .یکندبه صفحه هدف منتقل نم یارزش و اعتبار  یکندنوفالو را مشاهده م

 

کرد و در آن  یرا معرف) Page Rank( رنک یجمفهوم پ ۱۹۹۰در سال  گوگل

 یدبر رتبه بن یادیز یاربس یرتاث وب سایت یک یها ینکزمان تعداد بک ل

 نیها از ا یتوب سا یرانسئو و مد ینگوگل داشت. متخصص یجآن در نتا
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 ینکک لب یدخر یا ینکمانند تبادل ل ییها یکنکته استفاده کردند و با تکن

 جستجو را بهبود دهند. یجخود در نتا یگاهتا جا دتالش کردن

و  کرد یتخود را آپد یها یتمگوگل الگور ،ینکشدن معامالت بک ل یادز با

 یها روش ینکه از ا ییها یتسا یمهو جر ییشناسا یپنگوئن را برا یتمالگور

ه رنک را ب یجدر ادامه پ ینکرد. همچن یمعرف یکردنداستفاده م یساز  ینکل

را  یک ساز نیبه ل یجنتا یرتبه بند یحذف کرده و تالش کرد تا وابستگ یکل

 .تا حد امکان کاهش دهد

 Anchor Text یاشده  ینکمتن ل

 قرار داده یچه عبارت یبر رو ینکاست که ل یمعن ینشده به ا ینکل متن

ه ورود ب یبرا“ یگفتندبود که م یجشده است. بعنوان مثال در گذشته را

ر عمل . دیدادندقرار م ینجاکلمه ا یرا بر رو ینکو ل ”یدکن یککل ینجاا یتسا

 د.یشومحسوب م Anchor Textهمان  یاشده  ینکمتن ل ”ینجاا“عبارت 

 ینکبه متن ل یکندشما را مشاهده م یتبه سا ینکبک ل یکگوگل  یکهزمان

ا در شم یتداشته و عمال ارزش و اعتبار منتقل شده به سا یادیشده توجه ز

 شده باشد ینکل” کتاب“شما با عبارت  یتعبارت خواهد بود. اگر سا ینا

د بهتر یکنکاربر در گوگل عبارت کتاب را جستجو م یککه  یشما زمان یگاهجا
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 اهیگشده باشد جا یجادا ”یلموبا“با عبارت  ینکل یناگر ا یخواهد شد ول

 .یافتبهبود خواهد  ”یلموبا“شما در عبارت 

 

ها  یتوب سا یرانموجب شد تا مد Anchor Text توجه گوگل به ینهم

 یتمورالگ یکنند. با بروزرسان یجادخود را با عبارات هدف ا یها ینکتمام بک ل

 یزن Anchor Text عبارت به عنوان یکاز  یرطبیعیگوگل، استفاده غ یها

 .شد یلآنها تبد یمهاسپم و جر یها یتسا ییشناسا یبرا یبه راه

از  عییطب یبیشما ترک یتشده به سا ینکل یها که متن یشودم یشنهادپ

به  یجار یباتترک ینداشته باشند. مهمتر ینترنتا یدر فضا یجرا یحالت ها

 است: یرشرح ز

v یتسا یطراح“سئو مانند  یعبارت هدف برا یا کلمه” 

v یماوبس“برند شما مانند  نام” 
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v یماوبس یتسا یطراح“از نام برند و کلمه هدف مانند  ترکیبی” 

v منبع“ یا” صفحه“مانند  یعموم عبارات” 

v مطالعه مقاله  یبرا“کننده کاربر مانند  ییو راهنما یطوالن عبارات

 ”یدکن یککل ینجاا

شما وجود نداشته  یتسا یها برا یساز  ینکنوع ل ینا یانتوازن الزم م اگر

 ییناسارا ش ینککسب بک ل یشما برا یرطبیعیرفتار غ یتواندباشد گوگل م

 شده و یزیعموما برنامه ر یساز  ینکل یها یاستراتژ  یلدل ینهمکند. به 

تا  ندشداشته با یمنف یرتاث یشتربشما  یبرا دنمیتوان یراز استهدفمند 

 .مثبت

 توسط گوگل ینکارزش بک ل �نتع

زش ار یشودم یجادشما ا یتمختلف به سا یها یتکه از سا ییها ینکل بک

 یاکتورهاف یکندگوگل نخواهند داشت. گوگل تالش م یداز د یکسانیو اعتبار 

ها به آن ینلحاظ کند که مهمتر ینکبک ل یکارزش  �نتع یرا برا یمختلف

 است: یرشرح ز
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 Domain Authority یااعتبار دامنه  -۱

از  یکه برخ یشوداعتبار دامنه شما لحاظ م �نتع یبرا یاریبس فاکتورهای

اد تعد یافتی،در یها ینکآنها عبارتند از عمر دامنه، نوع دامنه، تعداد بک ل

. هرچقدر اعتبار  …و  یاجتماع یدر شبکه ها یتفعال ی،خروج یها ینکل

آن  یرثک و تاینباشد ارزش بک ل یشترداده است ب ینککه به شما ل یدامنه ا

 خواهد بود. یشترشما ب یگاهبر جا

 Page Authority یااعتبار صفحه  -۲

ص صفحه خا یک یبرا یبه اعتبار دامنه دارد ول یادیصفحه شباهت ز اعتبار

ته داش ییباال یار. ممکن است دامنه اعتبار بسیشوداز آن دامنه محاسبه م

ر آن د rنیاعتبار پا یدکرده ا یافتدر ینککه از آن ل یصفحه ا یباشد ول

 یاخلد ازیس ینکاعتبار صفحه معموال براساس ل یزاندامنه داشته باشد. م

 جادیهمان صفحه ا یبرا یماکه مستق ییها ینکبه آن صفحه و بک ل یتسا

 .یگرددم �نشده است تع
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 یزن ییداشته باشند معموال اعتبار باال یخوب یداخل یساز  ینککه ل صفحاتی

هستند  یتسا یاصل یکه در منو یخواهند داشت. بعنوان مثال صفحات

 صفحات آن دامنه خواهند بود. ینعموال معتبرترم

 

 یمختلف یابزارها domain authority و page authority یبررس برای

 یتکه توسط سا Serpchecker آنها عبارتند از ینوجود دارند که بهتر

mangools.com  شده و یمعرف open site explorer  یکه ابزار 

 یتاز گزارش سا ینمونه ا باال یراست. تصو moz.com یتقدرتمند از سا

moz  است یماوبس یو صفحه اصل یماوبس امنهاعتبار د یبرا. 

 تعداد لینک های خروجی -۳

هر دامنه ای که به شما لینک میدهد احتماال به سایت های دیگری نیز لینک 

داده است. هرچقدر تعداد سایت هایی که در یک صفحه یا در کل یک دامنه 

بیشتر باشد ارزش و اعتباری که به هریک از آنها میرسد کاهش لینک شده اند 

خواهد یافت. معموال سایت هایی که در زمینه درج ریپورتاژ یا فروش بک 
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لینک فعالیت میکنند عالوه بر شما به سایت های بسیاری لینک داده اند و 

 .همین مسئله موجب کاهش ارزش و اعتبار این نوع لینک سازی میشود

 

 ن ارتباط موضوعی سایت شما با سایت لینک دهندهمیزا -۴

یکی از مواردی که گوگل توجه ویژه ای به آن دارد و تالش میکند تا در 

فاکتورهای رتبه بندی نتایج جستجو از آن استفاده کند، ارتباط موضوعی 

میان صفحات لینک شده است. بعنوان مثال اگر شما در زمینه تورهای 

ولی بک لینک های شما همگی از سایت های  مسافرتی فعالیت میکنید

دانلود هستند ارزش و اعتبار زیادی برای شما ایجاد نمیکنند. ولی اگر این 

 …بک لینک ها از سایت هایی با موضوع سفر، گردشگری، خرید بلیت و 

برای شما ایجاد شده باشد میتواند اثرگذاری بهتری در جایگاه شما داشته 

 .باشد

 بک لینک محل قرارگیری -۵

محل قرار گیری بک لینک در سایت اهمیت بسیاری دارد. ممکن است لینک 

شما در محتوای یک مقاله، سایدبار و یا حتی فوتر قرار گرفته باشد. لینک 
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هایی که در محتوای صفحه هستند ارزش بیشتری در مقایسه با لینک های 

 .موجود در سایدبار و فوتر خواهند داشت

ک هایی که در فوتر یا سایدبار قرار داده میشوند در همه به طور معمول لین

 صفحات آن سایت نمایش داده میشوند، به این لینک ها اصطالحا

Sitewide   گفته میشود. قرار گیری بک لینک شما در همه صفحات یک

بات آن لینک توسط ر غیرطبیعی بودنسایت میتواند عاملی برای تشخیص 

ئن گونتکرار زیاد این اتفاق الگوریتم پهای گوگل باشد و ممکن است با 

سایت شما را جریمه کند. پیشنهاد میکنیم برای درک بهتر این موضوع به 

 .مراجعه نماrد خرید بک لینک مقاله

https://websima.com/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a8%da%a9-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9/
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سئو درج  یندو نکته موجب شده تا در حال حاضر متخصص ینا یندبرآ

 بدانند. یمتن یغاتتبل یا ینکبک ل یدرا ارزشمندتر از خر یپورتاژر

 یساز  ینکل یدرست برا یو استراتژ  ینکبه طور حتم کسب بک ل نکته مهم:

ع قبل از شرو یگوگل را بهبود دهد ول یجشما در نتا یگاهجا یتواندم یداخل

 یدناسبش یگوگل را به خوب یمناسب و استانداردها یها یکتکن یدبه کار با
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 جبوکامال معکوس به همراه داشته و م یجنتا یتواندکار م یناشتباه در ا یراز

 شما توسط گوگل شود. یتسا یمهجر
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 هشتمفصل 

 بک لینک بهترین روش های ساخت

 ینکساخت بک ل یروش ها ینبهتر .1

v ارزشمند یمحتوا تولید 

v یاجتماع یدر شبکه ها یتفعال 

v پست مهمان یهته 

v یتخصص یدر فروم ها یتو فعال یدگاهارسال د 

 ینکساخت بک ل یارزش برا یب یها یکتکن .2

 ارزش خطرناک است؟ یب ینکچرا ساخت بک ل .3
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شاید اولین راهی که برای ساخت بک لینک به ذهن ما میرسد خرید بک 

لینک باشد ولی اتفاقا این کار آخرین گزینه ما خواهد بود. خرید بک لینک 

عالوه بر هزینه باالیی که دارد ریسک جریمه شدن سایت شما توسط گوگل 

 نکرا افزایش میدهد. بهترین راه، استفاده از روش های رایج ساخت بک لی

 .به بررسی آنها میپردازیم فصلاست که در این 

بک لینک یعنی هر لینکی که از صفحه ای خارج از سایت ما به صفحه ای 

در دامنه ما قرار داده شده باشد. برای آنکه با انواع بک لینک و محل های 

را مطالعه  بک لینک چیست قرارگیری آن آشنا شوید پیشنهاد میکنم مقاله

 .کنید

 آموزش ساخت بک لینک رایگان

قبل از شروع در ذهن داشته باشید که ساخت بک لینک فرآیندی زمانبر و 

دشوار است. ولی تاثیر و ارزش این کار به حدی بر سئو سایت شما زیاد است 

یتوان از آن چشم پوشی نمود. روش های مختلفی برای خرید بک که نم

وجود دارند که در این  خرید رپورتاژ آگهی لینک یا ساخت بک لینک از طریق

به آنها نمیپردازیم و تنها روش هایی که برای شما هزینه ندارند را  بخش

 .بررسی خواهیم کرد

https://websima.com/%d8%a8%da%a9-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://websima.com/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%a7%da%98-%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c/
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 کسب بک لینک از طریق محتوای ارزشمند -۱

بهترین و تاثیرگذارترین روش برای ساخت بک لینک تولید محتوای باکیفیت 

ید به کنو تخصصی است. زمانیکه شما محتوایی کاربردی و جذاب تولید می

شوید و سایت های بسیاری هستند که در آن موضوع تبدیل می مرجعی

-برای تاrد صحبت های خود یا برای راهنمایی کاربران شما را پیشنهاد می

 .دهند

 

 تیاز سا ینکگرفتن بک ل یبرا یشتریشانس ب یآموزش یمعموال محتوا

 یگرد یها یتها عموما در بخش نظرات سا ینکنوع ل یندارد و ا یگرد یها

 یدتول ی. برادنیشوکاربران رد و بدل م یانم یتخصص یدر فروم ها یا

 :یدرا در نظر داشته باش یرنکات ز یآموزش یمحتوا
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v یدکن یهساده و قابل فهم ارا یانخود را با ب یها آموزش. 

v یددرک بهتر آموزش استفاده کن یبرا یدیوو و یرتصو از. 

v پاسخ  یو به خوب یریدکاربران در نظر بگ یدگاهارسال د یبرا یبخش حتما

 .یدآنها باش یگو

v قیآموزش جامع و دق یکآموزش کوتاه و پراکنده  ینچند یدتول یجا به 

 .یدکن یهارا

 یاجتماع یدر شبکه ها یتبا فعال ینکساخت بک ل -۲

اط عالوه بر ارتب یاجتماع یدر شبکه ها یتکه فعال یدانیمم یما به خوب همه

 یلاز دال کییباشد.  یرگذارتاث یزن یتبر سئو سا یتواندم یانبا مشتر یممستق

 ست.ا یتسا یصفحات داخل یبرا یگانرا ینکساخت بک ل یرگذاریتاث ینا
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 :دیرا در نظر داشته باش یرنکات ز یکتکن یناز ا یشترب یبهره بر  یبرا

v ندارد. اگر تعداد  یبدون مخاطب ارزش یاجتماع یدر شبکه ها فعالیت

 ینکل ینکم است ا یکنندکه شما را دنبال م یافراد یافالوورها، دوستان 

 اثر خواهد بود. یب یساز 

v بر ارزش  یمطلب در شبکه اجتماع یک یکو ال یاشتراک گذار  میزان

 است. یرگذارساخته شده تاث ینکبک ل

v کوتاه  یبرداشت ید،نکن یکپ یاجتماع یدر شبکه ها ینارا ع یتسا مقاالت

 مورد نظر خود یساز  ینککرده و ل یسیبازنو یدجد یانیاز مقاله را با ب

 .یدمتن انجام ده ینرا در ا
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v یاز س ینکخود ل یاز صفحات داخل یکیو به  یطوالن یدیکلمه کل با 

 یاشبکه ه یقاز طر یتسا یصفحه اصل یبرا ینک. ساخت بک لیدکن

 ندارد. ییباال یبازده یاجتماع

v شما فعال  یکار  ینهکه در زم یشبکه اجتماع ۲ یا ۱ یخود را بر رو تمرکز

 .یدهستند قرار ده

 تهیه پست مهمان و ساخت بک لینک رایگان  -۳

پست مهمان با هدف ساخت بک  یکی از تکنیک های ارزشمند تهیه

هستند که محتوای خود را از طریق کاربران است. سایت های بسیاری  لینک

دریافت میکنند و اتفاقا اعتبار و جایگاه مناسبی نیز دارند. این سایت ها 

همیشه منتظر مقاالت ارزشمند از طرف کاربران هستند و در مقابل به شما 

 .اجازه میدهند لینک خود را در محتوای مقاله قرار دهید

https://websima.com/%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%86/
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 :یدکن یترا رعا یروارد زپست مهمان مناسب م یک یهته یبرا

v باشد. یپست مهمان کامال اختصاص یشده برا یهته محتوای 

v ا شم یکار  ینهبه زم یحاکه ترج یدکن یسیمحتوا نو ییها یتسا در

 مرتبط باشند.

v و عبارات کم رقابت  یتسا یصفحات داخل یرا برا ینکبک ل ساخت

 .یدانجام ده

v یدو پاسخ کاربران را بده یدکن یتصفحه پست مهمان خود فعال در. 

v کرده و در موضوعات مورد  ییهدف را شناسا یتمحبوب در سا صفحات

 .یدکن یدتوجه کاربران محتوا تول

 

 یتخصص یدر فروم ها یتو فعال یدگاهارسال د  -۴

 تیفعال ینکساخت بک ل یبرا ینههز یارزشمند و ب یاز روش ها یگرد یکی

 یگرد یها یتدر بخش نظرات سا یدگاهو ارسال د یتخصص یدر فروم ها

 ینکفقط کسب بک ل یتفعال یناست. به طور معمول اگر هدف شما از ا

 .یشودها حذف م یتسا ینپست شما از ا یا یدگاهباشد د
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برای آنکه ارسال دیدگاه با هدف ساخت بک لینک ارزشمند باشد پیشنهاد 

د و را مطالعه کنی کامنت مارکتینگ با هدف کسب بک لینک میکنیم مقاله

 :نکات زیر را در نظر داشته باشید

v ام و تصویر استفاده کنیداز هویت واقعی شامل ن 

v  دیدگاه شما مستقیما به محتوای صفحه مرتبط باشد و سوالی در همان

 .زمینه مطرح کنید

v در صورت امکان لینک خود را در متن دیدگاه قرار دهید. 

v از ارسال نظرات زیاد در یک سایت یا یک صفحه پرهیز کنید. 

v ایت مطرح کنیددیدگاه خود را در پاسخ به یکی از کاربران یا مدیر س. 

https://websima.com/%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%da%a9-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9/
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 ینکساخت بک ل یارزش برا یب یها یکتکن

 یراب ییشد روش ها یمعرف یکه در بخش قبل یکاربرد یها یککنار تکن در

مروز ا یبوده است ول یجرا یاروجود دارند که از گذشته بس ینکساخت بک ل

 یاز آنها را برا یستیبخش ل ینخود را از دست داده اند. در ا یگاهارزش و جا

 .یمکرده ا یهشما ته

v مختلف و بازنشر محتوا در آنها  یها یتوبالگ در سا ینچند ساخت

 .ینکبا هدف ساخت بک ل

v نها.آ مقاالت در یکو انتشار اتومات یشبکه اجتماع ینچند در فعالیت 

v ینکتبادل ل یها یتها و سا یرکتوریدر دا یتسا ثبت. 

v یادکم ارزش و به تعداد ز یها یتبا سا ینکل تبادل. 

v وه.انب ینکساخت بک ل یبرا یگانرا یرغ یا یگانرا یاز ابزارها استفاده 

v یتمختلف بدون فعال یها و فروم ها یتدر سا یحساب کاربر  ایجاد 

 .یشخص یلدر پروفا ینکو نشر محتوا با هدف درج ل

v یبه صورت دست یانظرات به صورت انبوه با استفاده از ربات  ارسال. 
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 ارزش خطرناک است؟ یب ینکچرا ساخت بک ل

 یا معرفر یمختلف یها یتمالگور ینکبک ل یدمبارزه با اسپم و خر یبرا گوگل

 کینسالمت ل یپنگوئن با هدف بررس یتمالگور یانم ینکرده است. در ا

 ییاه یتسا یمهو جر ییپنگوئن شناسا یفهشد. وظ یها معرف یتسا یساز 

 زیسا ینکخود ل یبرا یبندهفر یها یاستراتژ  یا ینکبک ل یداست که با خر

 .یکنندم

شما  یساز  ینکسالمت ل �نتع یبرا یمختلف یپنگوئن روش ها یتمالگور

 ساده است. بعنوان یاراو بس یدر حال حاضر برا یبندهفر یدارد و درک رفتارها

ارزشمند داشته است  ینکبک ل ۱۰ یتماه فعال ۶شما در طول  یتمثال سا

 تسای ینکها یا. یشودم یجادآن ا یبرا یدجد ینکبک ل ۵۰ماه  یک یط یول

 یک یدرصد آنها بر رو ۸۰ یدارد ول یگراز صفحات د ینکل ۱۰۰شما مجموعا 

Anchor Text  شده اند. یمشخص هدف گذار 

 

 

 

 به گوگل امکان یگرد یها یتبا رفتار سا یسهو مقا یاطالعات آمار 
 کند. rدشما را تا یتتا سالمت سا یدهدم
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 یبرا شما یها یتشما مشکوک نشود و فعال یتپنگوئن به سا ینکها برای

 .یدرا در نظر داشته باش یرنکند موارد ز یابیارز یرطبیعیرا غ ینکساخت بک ل

v یدمختلف و با فاصله انجام ده یزمان یرا در بازه ها ینکبک ل ساخت 

 یرطبیعیغ یساز  ینکعنوان ل یچبه ه یتسا یتماه اول فعال ۶و در 

 .یدنکن

v با  ییها یتبا ارزش و از سا ینککم ارزش چند ل ینکصدها ل یجا به

 .یدکن یهاعتبار دامنه باال ته

v فحات و ص یدمتمرکز نکن یتسا یخود را تنها بر صفحه اصل یساز  لینک

 .یدکن یترا تقو یداخل

v کلمه مشخص نباشد و از عبارات و  یک یشما بر رو یها ینکل همه

 .یداستفاده کن یساز  ینکل یمختلف برا یها یبترک

v یدکنن یتفعال ینکثبت ل یها یرکتوریدا یا ینکتبادل ل یها یتسا در. 
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 نهمفصل 
 تاثیر تجربه کاربری بر سئو سایت

 یست؟چ یتجربه کاربر  .1

 تقابل سئو و تجربه کاربری .2

v یدرا اصالح کن خود یده و آدرس یساختار صفحه بند 

v و هم در سئو موثر است یهم در تجربه کاربر  یتسا یمنو 

v نباشند یا یرحرفهعبارات استفاده شده در صفحه غ 

v ربات گوگل قابل درک باشد یمحتوا برا 
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جرا و ا یبهتر طراح یتجربه کاربر  یرا برا یزهمه چ یتوانآل م یدها یاییدر دن

 ارییبس یطکرد. شرا یسئو چشم پوش یتاز اهم یتواننم در عمل ینمود ول

 میدهدکاربر و گوگل قرار  یدر دو راهرا  وجود دارد که شما یتسا یدر طراح

د. ده ششپو یکه هردو را به خوب یدکن یداپ یراه حل یدبا یطشرا ینو در ا

 یبدهد که تجربه خو یشنهادرا به کاربران پ ییها یتسا یکندگوگل تالش م

 مناسب یکه رابط کاربر  یشودموضوع موجب م یندر آن داشته باشند و هم

 .باشد یرگذارشما تاث یتسا یبر سئو

و  یلدر موبا یحصح یشمحتوا، نما یهصفحات، ساختار ارا یسرعت بارگذار 

پاسخ  و یدگاهارسال د یتمرتبط با موضوع، قابل یدیوو و یرتصاو یهتبلت، ارا

 یدر شبکه ها یبه محتوا، اشتراک گذار  یازدهیبه آنها، امکان امت ییگو

سئو  برو هم  یهستند که هم بر تجربه کاربر  یموارد یهمگ …و  یاجتماع

و مهم د ینهستند که ا یطیشرا یمثبت خواهند داشت. ول یرشما تاث یتسا

ته حفظ هردو داش یبرا یراه حل یدو شما با یگیرندقرار م یکدیگردر تقابل با 

 .یدباش
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 یست؟چ یکاربر  تجربه

 یا UXDتجربه کاربر ( یآمده است طراح یاپد یکیکه در و یفیتعر طبق

UED (فاده، است یتاو با بهبود قابل یو وفادار  یمشتر  یتبهبود رضا یندفرا

و محصول  یمشتر  ینارائه شده در تعامل ب یسهولت استفاده و لذت ها

 زاکاربر هنگام استفاده  یراحت یعنی یساده تر تجربه کاربر  یاناست. به ب

 موجود در آن. یمحتوا یعو درک سر یتسا

 

ت استفاده از فون یل،در موبا یحصح یشنما یکی،گراف یطراح یت،سرعت سا

 یمناسب برا یاتراحت به محتوا، انتخاب ادب یو رنگ مناسب، دسترس

موثر  تیسا یک یبر تجربه کاربر  یتوانرا م یگرد یفاکتورها یاریو بس یتسا

 یبرا ینیتضم یتواندم یقو یخوب در کنار سئو یدانست. تجربه کاربر 
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 و یستندبا هم همراه ن یشهدو هم ینا یکسب و کار شما باشد ول قیتموف

نقطه تقابل سئو و تجربه  ۴. در ادامه یگیرندهم قرار م یرو در رو یدر موارد

 .یکنیمم یرا با هم بررس یکاربر 

 یدخود را اصالح کن یو آدرس ده یساختار صفحه بند -1

 یمحتوا رینیشتب یکنیمما نباشند تالش م یتکه سئو و گوگل اولو یاییدن در

 یهصفحه کل یکتا با مراجعه به  یمکاربر خود قرار ده یارممکن را در اخت

خش ب یندرک بهتر ا یخود را در دسترس داشته باشد. برا یازاطالعات مورد ن

مربوط به  عاتاطال یکندتالش م یتسا ین. ایزنیمدانرو را مثال م یتسا

 دهد. یهموجود در سطح شهر را به کاربران خود ارا یمشاغل و مکان ها

 یمباش داشته یشرفتهپ یصفحه جستجو یک یتوانیمبدون سئو م یایدن در

 تیسمورد نظر خود ل یو دسته بند یتبا انتخاب موقع یتا کاربر به راحت

هرکدام اطالعات آن را  یرو یکمراکز مرتبط را مشاهده کرده و با کل یتمام

د ویشصفحه خالصه م یکما در  یتکل سا یطشرا یندر ا یکند. ول یافتدر

 خواهد شد. یرممکنعبارات پرجستجو در گوگل غ یبر رو یو عمال هدف گذار 
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 کیتهرانپارس، رستوارن نزد یاطیمانند؛ آموزشگاه خ یاریبس یدیکلمات کل

. کنندیکودک هستند که کاربران در گوگل جستجو م یعکاس یهآتل یا یپارک و

 کیممکن است  یاآ ید؟کرده ا ینیب یشآنها پ یبرا یشما صفحه مناسب یاآ

کسب کند؟ و از  یمناسب یگاهکلمات جا ینشما در همه ا یتصفحه از سا

 یافترد یپاسخ مناسب یشودصفحه م ینکه از گوگل وارد ا یهمه مهمتر کاربر 

 یکند؟م

در سئو  یتموفق یخواهد بود! برا یرسواالت خ ینطور حتم جواب همه ا به

 یا صفحه یکنندکه کاربران جستجو م یدیمتناسب با هر مفهوم کل یدبا

مورد نظر کاربر را به او  یصفحه محتوا ینو در ا یدداشته باش یاختصاص

 .یدنشان ده



	

محمد امین اسماعیلیمهندس   
اصول و مبانی سئو –میشه سئو برای ه  117 

SEO forever 

هتر ب یکندتهرانپارس جستجو م یاطیکه آموزشگاه خ یبعنوان مثال کاربر 

 یتسا یبر رو یارجاع داده شود که اوال آدرس اختصاص یاست به صفحه ا

او  یمرتبط با جستجو یقاصفحه دق یمحتوا ینکهشما داشته باشد و دوما ا

 در محله تهرانپارس یاطیخ یهمه آموزشگاه ها یعنیشده باشد.  ینیب یشپ

 که از گوگل یافراد یتجربه کاربر  یبرا یحت یاستراتژ  یندهد. ا یشرا نما

 مناسب تر است. یشوندشما م یتوارد سا

باما است که توانسته  یتسا یاستراتژ  ینموفق با هم یارنمونه بس یک

 دهد. یشبه کاربران نما یاختصاص یقابل جستجو را در آدرس ها یمحتوا

و شما همچنان  یکندمنتقل م یدجد یهر جستجو عمال شما را به صفحه ا

صفحات به  یناز ا یکداشت. هر یدخود را خواه یجستجو �رامکان تغ

سب ک یزن یمناسب یگاهشده و البته جا یندکسصورت مجزا توسط گوگل ا

 کرده اند.
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 و هم در سئو موثر است یهم در تجربه کاربر  یتسا یمنو  -۲

رس در دست یها و منوها ینککه بهتر است ل یکندبه ما القا م یکاربر  تجربه

را در هر بخش  یازو تنها صفحات مورد ن یمکاربر را تا حد امکان محدود کن

 یباما قرار دارد دسترس یت. بعنوان مثال اگر کاربر در سایمده یشبه او نما

 یراز یکندم فایتاو ک یفروش خودرو برا یاخودرو  یدمانند خر یبه صفحات

 ینمونه ا یرز یرخود را در همان صفحه انجام دهد. تصو یجستجو یتواندم

 یمنو است ول یمناسب در طراح یبر و تجربه کاربر کار یعسر یاز دسترس

بر سئو همه آنها  یمنف یرتاث یتوانددر منو عمال م ینکتعداد ل ینوجود ا

 .داشته باشد
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تاثیر بسیاری بر کسب جایگاه  سازی داخلیلینک  در نقطه مقابل میدانیم که

بهتر و سئو خواهد داشت. در اینجا مجبور میشویم که لینک های بیشتری 

را در منو یا سایدبار خود قرار دهیم تا این صفحات تقویت شده و جایگاه 

 بهتری کسب کنند. 

زیر مجموعه خرید خودرو میتواند دسترسی هایی مانند در بعنوان مثال 

ساطی خودرو یا خرید خودروی دست دوم نیز قرار داد. این کار نه خرید اق

تنها برای موتورهای جستجو جذاب است بلکه برای بسیاری از کاربران شما 

نیز کاربردی خواهد بود. ممکن است همه کاربران شما توانایی الزم برای 

 .تشخیص مسیرهای درست به صفحه مورد نظر را نداشته باشند

 

رد لینک سازی های داخلی و بایدها و نبایدهای آن در قبال در مو

 .صحبت کرده ایم استراتژی لینک سازی دیجی کاال مقاله

https://websima.com/%d8%a8%da%a9-%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
https://websima.com/%d9%84%db%8c%d9%86%da%a9-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/


	

محمد امین اسماعیلیمهندس   
اصول و مبانی سئو –میشه سئو برای ه  120 

SEO forever 

 شده در صفحه غیرحرفه ای نباشندعبارات استفاده  -۳

فرض کنید که مدیر فروشگاه اینترنتی دیجی کاال هستید. کاربران شما هنگام 

یا بهترین گوشی  ۶جستجو در گوگل عبارت هایی مانند خرید آیفون 

هوشمند را جستجو میکنند ولی آیا این امکان وجود دارد که شما عنوان 

قرار دهید؟ این  ۶گوشی آیفون  یا حتی ۶محصوالت خود را خرید آیفون 

کار باعث میشود که صفحه شما از حالت رسمی خارج شده و عبارات غیر 

 .حرفه ای به کاربران نمایش داده شود

مهمترین  Meta description و title در این شرایط فضاهایی مانند تگ

ن یجایی هستند که برای ارایه اطالعات به کاربر از آنها استفاده میکنیم. ا

عبارت ها تنها در هنگام جستجو به کاربر نمایش داده میشوند و محتوای 

صفحه ما را غیر تخصصی نمیکنند. بعنوان مثال اگر عنوان محصول در سایت 

قرار  ۶را خرید گوشی آیفون  است میتوانید عنوان صفحه ۶شما آیفون 

 .دهید

در نتایج گوگل میتواند تشخیص  ۶تصور اینکه کاربر با دیدن عبارت آیفون 

دهد که شما در مورد مشخصات فنی و شرایط خرید آن نیز توضیحاتی قرار 

داده اید دور از ذهن است. همچنین فضای توضیحات متا به شما کمک 

میکند تا اطالعات بیشتری در مورد محتوای صفحه خود در اختیار کاربر قرار 
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ری هستند که از عباراتی مانند بهترین دهید. بعنوان مثال فروشگاه های بسیا

 .برای جذب بیشتر مخاطبان استفاده میکنند …قیمت، گارانتی اصل و 

 

که  در محتوای صفحه عبارات پر جستجوی کاربران را قرار دهید. دقت کنید

استفاده از این عبارات صفحه شما را از حالت رسمی خارج نکند و هم چنان 

باشد. معرفی گوشی و مشخصات فنی در سایت  محتوا برای کاربران محترم

ئو س دیجی کاال با این هدف اضافه شده است. پیشنهاد میکنیم دو مقاله

 .را نیز مطالعه کنید سئو توضیحات متا و آموزش عنوان صفحه

 محتوا برای ربات گوگل قابل درک باشد  -۴

تکنولوژی های مختلفی برای طراحی صفحات وب استفاده میشود که برخی 

از آنها موجب بهبود چشم گیری در رابط کاربری سایت خواهند شد ولی در 

مقابل درک محتوای صفحه برای گوگل را غیرممکن میکنند. تکنولوژی هایی 

https://websima.com/%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87/
https://websima.com/%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87/
https://websima.com/%d8%aa%d9%88%d8%b6%db%8c%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%a7/
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 سرعت دسترسی به اطالعات را برای کاربر افزایش Angular و Ajax مانند

میدهند ولی دقت کنید که محتوای اصلی باید مستقیما در صفحه شما 

 .موجود باشد

یک نمونه ناموفق میتواند سایت جار باشد. سایتی که آرشیو عظیمی از 

روزنامه ها و نشریات جمع آوری کرده و رابط کاربری بسیار مناسبی برای 

 ز میشود کهدسترسی به هرکدام ایجاد نموده است. ولی مشکل از جایی آغا

تمام محتوای صفحه بعد از ورود کاربر به آن از دیتابیس دریافت شده و به 

 .او نمایش داده میشود

اگر سری به نسخه کش شده صفحات این سایت در گوگل بزنید متوجه 

میشوید که تمام صفحات از دید گوگل فاقد هرگونه محتوای ارزشمند هستند 

 .قابل درک استو عمال تنها فوتر سایت برای گوگل 

از نمونه های ناموفق دیگر در این زمینه میتوان به سایت رنو در ایران اشاره 

کرد سایتی با طراحی و محتوای مناسب ولی بسیار ضعیف در سئو که دلیل 

 .اصلی آن استفاده نادرست از تکنولوژی های مدرن طراحی وب بوده است

ن به همان اندازه که محدودیت های ایجاد شده توسط تکنولوژی های مدر 

 خطرناک است میتواند برای شما کاربردی نیز باشد. منوی دیجی کاال یک 
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نمونه استفاده صحیح از این روش برای بهبود رابطه کاربری و سئو به صورت 

 همزمان است. 

در یک فروشگاه اینترنتی محتوایی مانند نحوه ارسال، زمان تحویل و 

تکرار میشود و عمال محتوای شما را از ضمانت بازگشت در همه صفحات 

مسیر اصلی خارج میکند. ولی با استفاده از چنین تکنیک هایی میتوانید با 

 .حفظ محتوای مفید تاثیر منفی آن بر سئو را از بین ببرید

 راه حل

بیشتر تکنیک هایی که برای بهبود تجربه کاربری سایت پیشنهاد میشوند 

 ثیر منفی داشته باشند. ولی با کمی تغ�راتمیتوانند بر سئو سایت شما تا
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کوچک در آنها میتوانید این اثر منفی را از بین برده و یا حتی به یک نقطه 

قوت تبدیل کنید. تجربه کاربری و سئو هر دو بر موفقیت شما تاثیرگذار 

هستند و غفلت از هرکدام آنها میتواند مانع موفقیت و رشد شما شود. به 

فصل در کتاب سئو برای همیشه ت باال بوده است که این دلیل همین اهمی

 قرار داده شده است.

در بسیاری موارد بررسی سایت های موفق موجب میشود که ما مسیر 

اشتباهی را برای سئو سایت خود انتخاب کنیم زیرا تنها خروجی سایت در 

دسترس ما بوده و هیچ اطالعی از ایده و تصمیمی که منتهی به آن شده 

ست نداریم. اگر احساس میکنید یک سایت اینترنتی موفق است پیش از ا

الگو برداری تالش کنید تا فلسفه و هدف آن را شناسایی کنید و بررسی کنید 

که دقیقا همسو با خواست شما باشد. با این کار میتوانید نکات مثبت را به 

 .نفع خود برداشت کرده و نکات منفی را نادیده بگیرید



	

 آزمون آنالین سئو

نوبت به  حاال برای همیشهاز مجموعه آموزش سئو  فصل ۹بعد از مطالعه 

ه با استفاده از آزمون سئو میرسد. سنجش میزان یادگیری شما از این مجموع

هدف از تهیه این مجموعه آموزش مفاهیم و تکنیک های سئو سایت با 

بیانی ساده و قابل فهم بوده است و تدوین آزمون سئو نیز با هدف مرور 

براین آموزش ها و انتقال نکات ظریف تر به شما انجام شده است. این 

به شما نمایش میدهد و نیت  آزمون پاسخ صحیح و اشتباه را در لحظه

  .اصلی آن آموزش به شماست

 

 

 آزمون آنالین سئو در شرکت

https://goo.gl/ECWucQ





