
 راينهای کانل

 آنَزش سئَ
 سادى ٍ کاربردی

 

  (Arkad.irسایت آرکاد )



 آموزش سئو 

 

Arkad.ir  2 

Contents 

 7 ............................................................................................................................................................................. نقدنٌ

 7 ................................................................................................................................................ سئَ چیست؟بخش اٍل: 

 8 ...................................................................................................................................................... تعریف کلی سئَ

 01 ....................................................................................................................................................... ٍاژگان نفید سئَ

 01 ..................................................................................................................................... سئَ داخلی ٍ سئَ خارجی

 00 ............................................................................................................................ سئَ کالى سفید ٍ سئَ کالى سیاى

 01 ..................................................................................................................................... سَاالت پرتکرار در زنینٌ سئَ

 01 .................................................................................................. تَانو کاريای سئَ را انجام ديو؟ آیا خَد نن نی

 01 .......................................................................................................................... تَانو سئَ را یاد بگیرم؟ چطَر نی

 01 ......................................................................................................................... کشد؟ آنَزش سئَ چقدر طَل نی

 01 ................................................................................................................................ نیاز دارم؟آیا بٌ ابزاريای سئَ 

 01 .................................................................................................................................. آیا سئَ ننسَخ شدى است؟

 01 ...................................................................................................................................... نَتَريای جستجَبخش دٍم: 

 01 ............................................................................................................................................ جستجَ چیست؟نَتَر 

 01 ........................................................................................................................................ طرز کار نَتَريای جستجَ

 07 ................................................................................................................................................................... خزش

 07 ................................................................................................................................. فًرست کردن یا ایندکسینگ

 08 ....................................................................................................................................................... انتخاب نتایج

 08 ........................................................................................................................................................... الگَریتو گَگل

 09 ................................................................................................................................ يای کیفیت نتایج رتبٌ ديندى

 09 ............................................................................................................................................. فاکتَريای رتبٌ ديی

 22 ................................................................................................................................. تحقیق کلهات کلیدیبخش سَم: 

 22 ........................................................................................................................................... پیدا کردن کلهات کلیدی

 21 ............................................................................................................. ابزاريای قابل استفادى برای کلهات کلیدی

 27 ................................................................................................................................. نعیاريای ارزیابی کلهات کلیدی

 27 ....................................................................................................................................................... جستجَ حجو

 29 .......................................................................................................................................... دشَاری کلهات کلیدی



 آموزش سئو 

 

Arkad.ir  3 

 10 ............................................................................................................................................ تناسب کلهات کلیدی

 11 ................................................................................................................................... ی نحتَابًینٌ سازبخش چًارم: 

 11 ........................................................................................................................ نشخص کردن ٍ سازنانديی نَضَع

 11 ...................................................................................................................................... نحَى سازنانديی نطالب

 11 ........................................................................................................... تن انَاع قصد کاربران از جستجَيدف گرف

 11 .............................................................................................................................بًینٌ سازی کلهٌ کلیدی کانَنی

 18 ................................................................................................................................... تگ عنَان ٍ تَضیحات نتا

URL ..................................................................................................................................................................... 18 

 19 ............................................................................................................................................... نتن بدنٌ ٍ عناٍین

 19 ................................................................................................................... (Image metadataيای تصَیر ) ابردادى

 11 ................................................................................................................................ يای داخلی انکر تکست لینک

 LSI ................................................................................................................................................. 10کلهات کلیدی 

 12 ............................................................................................................................................................ کیفیت نحتَا

 11 ........................................................................................................................................................... کیفیت بًتر

 11 ......................................................................... يا، از نظر سئَ عهل خَبی است؟ آیا لینک دادن بٌ سایر ٍبسایت

 11 .......................................................................................................................................................... طراحی بًتر

 11 ........................................................................................................................................... اینترفیس کاربری بًتر

 11 ............................................................................................................................................................... طَل نحتَا

 11 ..................................................................................................................................................... رٍزرسانی نحتَا بٌ

 17 ..................................................................................................................................... برٍزرسانی ٍ انتشار نجدد

 18 ....................................................................................................................... سئَ داخلی ٍ سئَ تکنیکالبخش پنجو: 

 18 .................................................................................................................................................... لینک سازی داخلی

 19 ........................................................................................................................ يای نرٍری ٍاضح استفادى از الهان

 11 ........................................................................................................................... لینک دادن از بدنٌ اصلی صفحٌ

 10 .............................................................................................................................................................. نقشٌ سایت

 10 .................................................................................................................. آیا يهیشٌ بٌ نقشٌ سایت نیاز دارید؟

 HTTPS ......................................................................................................................................................... 12پرٍتکل 



 آموزش سئو 

 

Arkad.ir  4 

 11 ......................................................................................................................................................... کاربرپسند بَدن

 11 ........................................................................................................................................................... سرعت صفحٌ

 11 .............................................................................................. استفادى از یک سرٍیس نیزبانی سایت باکیفیت -0

 11 ........................................................................................................... (Cachingپیادى سازی سیستو کشینگ ) -2

 AMP ................................................................................................................................ 11پیادى سازی سیستو  -1

 11 ........................................................................................................ يای شخص ثالث نحدٍد کردن اسکریپت -1

 17 .......................................................................................................................................... بًینٌ سازی تصاٍیر -1

 19 ................................................................................................................................................ نتن جایگزین تصاٍیر

 11 ................................................................................................................................. يای عنَان ٍ تَضیحات نتا تگ

 10 ....................................................................................................................... درج کنیدکلهٌ کلیدی کانَنی را  -0

 10 ................................................................................................................................ نراقب طَل نحتَا باشید -2

 12 .......................................................................................................................... نتهایز ٍ برجستٌ ظاير شَید -1

 12 .......................................................................................... (Featured snippetsيا ) طعات برجستٌ یا فیچر اسنیپتق

 11 ...................................................................................... کلهات کلیدی نَجَد در فیچر اسنیپت را بررسی کنید -0

 11 ............................................................................................................. ٌ سَاالتتر بپاسخ دادن ير چٌ سریع -2

 11 .................................................................................................................... پیرٍی از اصل تعداد کلهات بًینٌ -1

 11 ..................................................................... انديایی باعث نَفقیت رقبای شها شدى بررسی کنید کٌ چٌ رٍش -1

 11 ........................................................................................................................... بک لینک ٍ لینک سازیبخش ششو: 

 11 .................................................................................................................................................... بک لینک چیست؟

 11 ..................................................................................................................................... يا دلیل ايهیت بک لینک

 PageRank .............................................................................................................................................. 17الگَریتو 

 PageRank .................................................................................................................................................. 18نعیار 

 18 ............................................................................................................................................................ يا انَاع لینک

 18 ....................................................................................................................................يای داخلی ٍ خارجی لینک

 Nofollow ............................................................................................................................................... 18يای  لینک

 71 ..................................................................................................................................... يای سایت نجهَعٌ لینک

 70 ................................................................................................................................................................ انکرتکست



 آموزش سئو 

 

Arkad.ir  5 

 72 ............................................................................................................................. يای یک بک لینک ارزشهند ٍیژگی

 72 ..................................................................................................................................................... نرتبط بَدن -0

 71 .............................................................................................................. يایی نعتبر بٌ دست آندن از ٍبسایت -2

 71 ............................................................................................................................................. ننحصربفرد بَدن -1

 71 ................................................................................................................................. قرار داشتن در باالی نتن -1

 71 ................................................................................................................................ داشتن انکرتکست نرتبط -1

 71 ........................................................................................................................... آیا باید لینک سازی را انجام ديید؟

 71 ........................................................................................................................ آیا لینک خریدن کار درستی است؟

 77 .......................................................................................................................................... يای لینک سازی استراتژی

 77 ...................................................................................................................................... نحتَای قابل لینک شدن

 78 ............................................................................................................................... نحتَانَیسی بٌ عنَان نًهان

 79 ..................................................................................................................................................... يای رقبا بک لینک

 80 ........................................................................................................................................... تکنیک آسهان خراش

 80 ...................................................................................................................... يای لینک سازی پرکاربرد سایر رٍش

 82 ....................................................................................................................................... تحلیل ٍ نعیاريا بخش يفتو:

 81 ............................................................................................................................................ کنسَل جستجَی گَگل

 81 .................................................................................................................. (Performance reportگزارش عهلکرد )

Google Analytics...................................................................................................................................................... 88 

 88 ......................................................................................... تَان در گَگل آنالیتیکس پیدا کرد؟ يایی را نی چٌ دادى

 89 ............................................................................................................................................... يا بخش بندی دادى

 91 .................................................................................................................................................... يا نحدٍدى دادى

 91 ............................................................................................................................................................... يا بخش

 90 ...................................................................................................................... (Secondary dimensionبعد ثانَیٌ )

 90 ................................................................................................................................................................ جستجَ

 90 ................................................................................................................................................... يا نفیدترین گزارش

 92 .............................................................................................................. ین صفحات سایتنشايدى پربازدیدتر -0

 91 ................................................................ کنند نشايدى اٍلین صفحاتی کٌ کاربران در سایت شها نشايدى نی -2



 آموزش سئو 

 

Arkad.ir  6 

 91 ....................................................................................................................... پیدا کردن بًترین ننابع ترافیک -1

 91 .......................................................................................................................... شناختن بازدیدکنندگان سایت -1

 91 ..................................................................................................................................................... نفیدترین نعیاريا

 91 ........................................................................................................................................ نعیاريای جذب ترافیک

 97 .................................................................................................................. (Bounce rate)  نرخ دفع یا نرخ پرش

 97 ....................................................................................................................................... تعداد صفحات در سشن

 97 .................................................................................................. / طَل سشننیانگین زنان سپری شدى در صفحٌ

 97 .......................................................................................................................................................... پیگیری رتبٌ

 99 ................................................................................................................ يای تَصیٌ شدى برای تحلیل نکات ٍ رٍش

 99 ................................................................... کلی را تحت نظر داشتٌ باشید ٍ بعد جزئیات را بررسی کنید پیشرفت

 99 ............................................................................................................................................. نعیاريا را درک کنید

 011 ..................................................................................... ایاستفادى از حاشیٌ نَیسی برای افزٍدن اطالعات زنینٌ

 011 ................................................... سیستو ارسال يشدار را فعال کنید تا دربارى تغییرات نًو اطالعات کسب کنید

 

  



 آموزش سئو 

 

Arkad.ir  7 

 نقدنٌ

جستجَ يستند ٍ اگر  یاز نَتَريا یشانيا ، بٌ دنبال پاسخ پرسشیدیکلهات کل یپبا تا ینترنتاکثر کاربران ا
 یدر ابتدا بایستی ین یددي یشرا افزا تان یدکنندگانتعداد بازد خَايید یٍ ن یديست یتٍبسا یک یشها دارا

 .یریدنانند گَگل قرار بگ یینَتَر جستجَ یجصفحٌ اٍل نتا

داشتٌ باشند ٍ در  یبًتر یتجربٌ کاربر ،یدکنندگانتا بازد یدکن سازی ینٌرا بً تان یتٍبسا یدننظَر با ینا برای
 یدىجستجَ، سئَ نان ینَتَريا یبرا سازی ینٌبً یندشها بديد. فرآ یترا بٌ ٍبسا یگَگل رتبٌ بًتر یتنًا
 .یدزیانَاصَل سئَ را ب یدبا تان یتٍبسا یرٍ شها بعنَان ند شَد ین

تا پس از آنَختن ير بخش ٍ  یوا را قرار دادى کانل آنَزش سئَ یاراينه یکآرکاد نا  یتنطلب از سا ینا در
 .یدگَگل لذت ببر یجدر نتا یتتاناز بًبَد رتبٌ سا ،آن یاجرا

سئَ، بٌ تشریح تعاریف پایٌ، ٍاژگان ٍ سَاالت پرتکرار در این زنینٌ  آنَزشيا ٍ  پیش از پرداختن بٌ تکنیک
 پردازیو. نی

 سئَ چیست؟بخش اٍل: 

يای آن در  زی نَتَريای جستجَ )سئَ( بٌ فرایند اصالح ٍ بًینٌ سازی سایت با يدف ارتقای رتبٌبًینٌ سا
 شَد. نتایج جستجَ ٍ جذب ترافیک ارگانیک )رایگان( بیشتر گفتٌ نی

گردد یعنی زنانی کٌ نَتَريای جستجَ برای اٍلین بار پدیدار شدند.  نیالدی بر نی 91تاریخچٌ سئَ بٌ ديٌ 
 يای نًو بازاریابی ٍ یک صنعت رٍ بٌ رشد است. یکی از استراتژیانرٍزى سئَ 

 PPCيای  بًینٌ سازی نَتَريای جستجَ تنًا نتهرکز بر نتایج جستجَی ارگانیک است ٍ بًینٌ سازی کهپین
 ير دٍ جزء بازاریابی نَتَريای جستجَ يستند. PPCشَد ير چند سئَ ٍ  را شانل نهی

https://arkad.ir/learn-seo/
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 کنند. جَی چیزی يستند از نَتَريای جستجَ استفادى نیکاربران اینترنت ٍقتی در جست

يای کاربران است. چٌ فرٍشندى یک نحصَل یا سرٍیس باشید یا  ٍ يدف شها يو ارائٌ پاسخی برای پرسش
ٍبالگ نَیس ٍ غیرى، در ير صَرت بًینٌ سازی نَتَريای جستجَ برای ير شخصی کٌ ٍبسایتی دارد ضرٍری 

 است.

ديید تا گَگل ٍبسایتتان را بٌ عنَان یک  نل يهٌ اقداناتی است کٌ شها انجام نیبٌ بیان سادى: سئَ شا
 يای نَرد نظر بٌ آن اختصاص ديد. يای بًتری برای کَئری ننبع نعتبر تلقی کردى ٍ رتبٌ

 تعریف کلی سئَ

ٌ دادن بٌ سایت يایی کٌ گَگل از آنًا برای رتب برای بًینٌ سازی سئَ نیاز بٌ دانستن يهٌ فاکتَريا ٍ الگَریتو
 کند ندارید انا برای نَفقیت باید اجزای کلیدی ٍ اصلی سئَ را تحت پَشش قرار ديید. شها استفادى نی

 سئَ، استفادى از نثال بشقاب سَپ است. قَاعددرک نًو ترین آنَزش سئَ ٍ یک رٍش آسان برای 
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 سئَ سٌ جنبٌ اساسی دارد:

نب کلیدی است کٌ باید پَشش ديید )کٌ بٌ عنَان بشقاب نشان ديندى يهٌ جَانَضَعات فنی:  .0
شَد(. بدٍن ٍجَد یک ظرف نناسب، انکان سرٍ کردن سَپ  داخلی شناختٌ نیسئَ سئَ تکنیکال یا 

 ٍجَد ندارد.
ترین بخش سایت. با تَلید  نحتَای خَب: سَپ، نعادل با نحتَای سایت شهاست یعنی نًو .2

 یدا نخَايد کرد.نحتَای بی کیفیت، رتبٌ سایت شها ارتقاء پ
يایی است کٌ اعتبار ٍبسایت شها را افزایش  يای باکیفیت: ادٍیٌ نعادل با بک لینک بک لینک .1

ديند. نهکن است نحتَایی خیلی خَب ٍ ٍبسایتی بًینٌ سازی شدى داشتٌ باشید انا در نًایت  نی
ی تکهیل سَپ سئَی کٌ آخرین عنصر برا –يای باکیفیت دارید  برای اعتبار گرفتن نیاز بٌ بک لینک

 شهاست.

 کنیو. يا را از دیدگاى عهلی بررسی نی يای پیش رٍ این جنبٌ بخشدر 
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 سئَ ٍاژگان نفید

رٍبرٍ خَايید شد کٌ برای  در زنینٌ سئَ بٌ نحض اینکٌ ٍارد دنیای سئَ شَید، با اصطالحات پرکاربردی
 :اند از جهلٌ دستٌ بندی جَانب یا رٍیکرديای نختلف سئَ طراحی شدى

  ٍ خارجیسئَ سئَ داخلی 
  ٍ کالى سفیدسئَ سئَ کالى سیاى 

 ير چند از دیدگاى عهلی این نباحث ايهیت ندارند انا بًتر است با نفًَم آنًا آشنا باشید.

 سئَ داخلی ٍ سئَ خارجی

ديید یا خیر  يای سئَ را بر اساس اینکٌ آیا آنًا را درٍن سایت انجام نی سئَی داخلی ٍ خارجی فعالیت
 کنند. سیو بندی نیتق

تَانید در سایت خَدتان انجام ديید از بًینٌ سازی نحتَا  شَد کٌ نی شانل تهام کاريایی نی سئَ داخلی
 يای فنی. گرفتٌ تا جنبٌ

 کلهات کلیدی تحقیق (Keyword Research) 
 بًینٌ سازی نحتَا 
 بًینٌ سازی تگ عنَان 
 بًینٌ سازی سرعت صفحات 
 لینک ديی داخلی 

نقص يهزنان با نهایش نحتَای صفحات سایت بٌ نَتَريای  يدف نًایی، تَلید نحتَا ٍ تجربٌ کاربری بی
 جستجَ است.

ز شَند ٍ گايی اٍقات ا تَجٌ: گايی اٍقات اصطالحات سئَ داخلی ٍ سئَ تکنیکال بٌ جای يو استفادى نی
يای  سازی يای برچسب( ٍ بًینٌ حتَا )نثل تگيای نربَط بٌ ن سازی ًینٌاین اصطالحات برای تَصیف ب

 شَد. )نثل سرعت صفحات( استفادى نییا بعبارتی سئَ فنی سایت تکنیکی 

  

https://arkad.ir/on-page-seo/
https://arkad.ir/on-page-seo/
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يای باکیفیت برای نشان دادن اعتبار ٍ ارزش سایت بٌ نَتَريای  سئَ خارجی بیشتر بٌ دریافت بک لینک
 يای نختلفی است از جهلٌ: کنیکجستجَ نربَط است. لینک سازی شانل ت

 ٍبالگ نَیسی نًهان 
 ارسال ایهیل 
 يای ناقص بازسازی لینک 

يای اجتهاعی دارد  سئَ خارجی ارتباط نزدیکی با سایر جَانب بازاریابی آنالین نثل برندسازی ٍ بازاریابی شبکٌ
 کٌ تأثیر غیرنستقیهی بر اعتبار ٍ قدرت سایت شها دارند.

 يای داخلی ٍ خارجی است. یک استراتژی سئَ کارآند نتشکل از ير دٍ گرٍى فعالیتتَجٌ داشتٌ باشید کٌ 

 سئَ کالى سفید ٍ سئَ کالى سیاى

گردد کٌ نشان ديندى افراد بد ٍ افراد خَب يای غربی برنی يای سئَی کالى سفید ٍ کالى سیاى بٌ فیلو ریشٌ
 يستند.

شَند یعنی اشخاصی کٌ  کارشناسان سئَ استفادى نیدر دنیای سئَ این اصطالحات برای تَصیف دٍ گرٍى از 
 يای گَگل ٍبهستر پایبند يستند ٍ یا نیستند. بٌ قَانین تعیین شدى تَسط خط نشی

يای یک سایت  يای غیراخالقی )ٍ نعهَالً اسپو( برای ارتقای رتبٌ ای از رٍش سئَ کالى سیاى شانل نجهَعٌ
 است.

يای شها را ارتقاء ديند انا بٌ احتهال بسیار زیاد  ت رتبٌيایی در کَتاى ند نهکن است چنین تکنیک
 نَتَريای جستجَ سایت شها را جریهٌ خَايند کرد.

يا پایبند  شَد کٌ بٌ قَانین ٍ خط نشی يای نعهَلی سئَ گفتٌ نی در نقابل، سئَ کالى سفید بٌ تکنیک
کیفیت ٍ سازی خَب، نحتَای بايای خَب حاصل بًینٌ  يستند. این استراتژی بلندندت است ٍ در آن رتبٌ

 پردازیو. ٍ نا در این نطلب از سایت آرکاد بٌ آنَزش سئَ کالى سفید نی رٍیکرد کاربر نحَر يستند
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يای نختلف  اتفاق نظر دارند کٌ سئَ کالى سفید راى نَفقیت است انا در رابطٌ با تکنیک ياکارير چند سئَ 
 يای نتفاٍتی ٍجَد دارد. لینک سازی، دیدگاى
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 در زنینٌ سئَ سَاالت پرتکرار

 

 تَانو کاريای سئَ را انجام ديو؟ آیا خَد نن نی

 کار آسانی نیست انا از طرفی نیاز بٌ دانش پیچیدى ٍ تخصصی يو ندارد. سایت، بًینٌ سازی سئَ

کٌ  يا را يهین حاال پیادى سازی کنید ٍ نفايیهی يو ٍجَد دارند نهکن است بتَانید بعضی از این استراتژی
 یادگیری ٍ پیادى سازی آنًا زنانبر است. انا در نجهَع، پاسخ این سَال نثبت است.

ديید  تهایل دارید یا ترجیح نی آنيهٌ جَانب  آنَزش سئَ ٍتنًا سَال این است کٌ آیا بٌ صرف زنان برای 
 کٌ یک کارشناس استخدام کردى ٍ ٍقت خَدتان را برای انجام کاريای دیگری صرف کنید. 

 تَانو سئَ را یاد بگیرم؟ َر نیچط

 تَانید کاريای نختلفی انجام ديید از جهلٌ: سئَ نی آنَزش اصَلبرای 

 نطالعٌ ننابع قابل اطهینان 
 ٌتجرب 
 نترسیدن از آزنایش ٍ انتحان کردن 
 )صبَر بَدن )سئَ، بیشتر شبیٌ بٌ ناراتن است نٌ دٍی سرعت 

 د، نقطٌ شرٍع خیلی خَبی است.شَ پیادى سازی نکاتی کٌ در این راينها نطرح نی

 کشد؟ سئَ چقدر طَل نی آنَزش

برد انا نًارت پیدا کردن در انجام این کار نیاز بٌ  چند يفتٌ بیشتر زنان نهی آنَزش سئَ نقدناتیير چند 
 يا تالش دارد. يا یا حتی سال صبر ٍ صرف ناى

ادانٌ دادى ٍ يهَارى گیری سئَ ٌ یادنکتٌ نًو اینکٌ حَزى سئَ يهَارى در حال رشد ٍ تکانل است. باید ب
 اطالعات خَدتان را برٍز کنید.

 آیا بٌ ابزاريای سئَ نیاز دارم؟

يای نفید ارائٌ شدى تَسط ابزاريای سئَ را نادیدى  اگر بحث سئَ برای شها جدی است، نباید اطالعات ٍ دادى
بٌ صرفٌ جَیی در ٍقتتان کهک  بگیرید. این ابزاريا نزیت رقابتی قابل تَجًی برای شها فرايو کردى ٍ

 کنند. نی
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 فًرست ابزاريای سئَیی کٌ ير نالک سایتی باید از آنًا استفادى کند، بٌ این شرح است:

 کنسَل جستجَی گَگل 
  نثل( یک ابزار تحلیل ترافیکGoogle Analytics) 
 نثل یک ابزار نطالعٌ کل( هات کلیدیKWFinder) 
  نثل( یک ابزار تحلیل بک لینکLinkMiner) 
  نثل( ٌیک ابزار پیگیری رتبSERPWatcher) 

 ا سئَ ننسَخ شدى است؟آی

شنَید کٌ سئَ ننسَخ شدى، نعهَالً ننظَر این است کٌ اقداناتی بٌ شکل اسپو کٌ سعی بٌ فریب  ٍقتی نی
 اند. شدند، ننسَخ شدى سال پیش استفادى نی 01دادن الگَریتو گَگل دارند ٍ 

بی ٍ صنعتی است کٌ يهَارى يای ضرٍری بازاریا در ٍاقع بًینٌ سازی برای نَتَريای جستجَ یکی از استراتژی
 در حال رشد است.

  

https://analytics.google.com/
https://kwfinder.com/
https://linkminer.com/
https://serpwatcher.com/
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 نَتَريای جستجَ: بخش دٍم

، با نَتَريای جستجَ، طرز کار آنًا ٍ عَانل نًو برای ی آنَزش سئَ سایتاز این راينها بخشدر دٍنین 
 رتبٌ گرفتن در گَگل آشنا خَايید شد.

 نَتَر جستجَ چیست؟

کند. گَگل یک  ابزار آنالینی است کٌ بٌ کاربران برای پیدا کردن اطالعات در اینترنت کهک نی نَتَر جستجَ
 نهَنٌ از این نَتَريای جستجَ است ٍ بٌ احتهال زیاد تنًا نَتَر جستجَیی است کٌ باید با آن آشنا باشید.

است انا با تَجٌ  (SEO: Search Engine Optimization) ير چند سئَ نخفف بًینٌ سازی نَتَريای جستجَ
يو گفت. کافیست نگايی بٌ سًو « بًینٌ سازی گَگل»تَان بٌ سئَ  بٌ سلطٌ گَگل بر این حَزى، نی

 نَتَريای جستجَ در بازار جًانی داشتٌ باشید:

 

https://arkad.ir/how-search-engines-operate/
https://arkad.ir/how-search-engines-operate/
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نیو عهدتًا ننظَر نا ک دربارى نَتَريای جستجَ صحبت نی دٍرى جانع آنَزش سئَبنابراین، ٍقتی در این 
کنند ٍ در صَرتی کٌ سایت شها برای  گَگل است. سایر نَتَريای جستجَ يو طبق اصَل نشابًی عهل نی

 گَگل بًینٌ سازی شدى باشد، بٌ احتهال زیاد برای سایر نَتَريای جستجَ يو نشکلی نخَايید داشت.

 طرز کار نَتَريای جستجَ

 نرحلٌ اصلی است:فرایند کار نَتَريای جستجَ شانل چند 

 (Crawlingخزش ) .0
 (Indexing)کردن  فًرست .2
 انتخاب نتایج .1

 این فرایند تقریبًا بٌ این صَرت است: .ٍ در نًایت، نهایش نتایج بٌ کاربران
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 خزش

شَد کٌ در آن نَتَريای جستجَ يهٌ صفحات نَجَد در اینترنت را بٌ صَرت  خزش بٌ فرایندی گفتٌ نی
 کنند. پیَستٌ اسکن نی

يا ٍ پیدا کردن  یا بات( برای دنبال کردن يهٌ ابرلینک crawlerشگريا از یکسری قطعٌ کد کَچک )بٌ نام خز
 کنند. صفحات جدید )يهچنین تغییرات صَرت گرفتٌ در صفحاتی کٌ قبالً پیدا کردى بَدند( استفادى نی

Martin Splitt گَید: "کار نا با یکسری  دى ٍ نیتحلیلگر گَگل ٍبهستر ترند، این فرایند را بٌ زبان تشریح کر
URL کنیو. بنابراین نا کل اینترنت ٍ صفحات ٍب را  يا را دنبال نی شَد ٍ از آنجا بٌ بعد يهٌ لینک شرٍع نی

 کنیو." بٌ صَرت تک بٌ تک بررسی نی

 ایندکسینگفًرست کردن یا 

صفحات را تحلیل، درک  کند شَد. نَتَر جستجَ سعی نی ٍقتی ٍبسایت خزش شد، اطالعات آن ایندکس نی
 ٍ دستٌ بندی کردى سپس آنًا را بر اساس ایندکس ذخیرى کند.

يای خزش شدى است کٌ يدف از  يای نَتَر جستجَ در اصل یک ننبع عظیو از يهٌ ٍبسایت ایندکس
 يا ٍ استفادى از نحتَای آنًا در نتایج جستجَ است. گردآٍری آنًا درک نحتَای سایت

تَانید در کنسَل جستجَی گَگل  صفحات سایت شها يو خزش ٍ ایندکس شَند، نیخَايید  نکتٌ: اگر نی
 استفادى کنید: URL Inspectionبعد بیشتر دربارى این ابزار صحبت خَايیو کرد( از ابزار  بخش)در 
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تَانید نشايدى کنید کٌ سایت شها آخرین بار چٌ نَقع خزش ٍ ایندکس شدى ٍ يشداريای الزم  در اینجا نی
 بارى نشکالت احتهالی خزش ٍ ایندکس سایتتان را نشايدى خَايید کرد.در

 انتخاب نتایج

يا را جستجَ کردى ٍ  کنند، نَتَر جستجَ ایندکس ٍقتی کاربران اینترنت یک کَئری در نَتَر جستجَ درج نی
بٌ نعنای  Search Engines Results Page)نخفف  SERPکند. بٌ فًرست نتایج  بًترین نتایج را استخراج نی

 شَد. صفحٌ نتایج نَتَر جستجَ( گفتٌ نی

 تر بٌ الگَریتو جستجَی گَگل خَايیو داشت. در ادانٌ نگايی دقیق

 الگَریتو گَگل

يای یادگیری ناشینی ٍ  يا، سیستو الگَریتو جستجَی گَگل یک اصطالح کلی است کٌ بٌ يهٌ الگَریتو
 کند. يا از آنًا استفادى نی ی سایتشَد کٌ گَگل برای رتبٌ بند يایی گفتٌ نی فناٍری

 نهکن است برای ایجاد بًترین نتیجٌ، فاکتَريای نختلفی در نظر گرفتٌ شَد از جهلٌ:

 .نفًَم کَئری: نَتَر جستجَ باید بٌ طَر دقیق قصد کاربر از عبارت نَرد جستجَ را درک کند 
 .تناسب صفحات: صفحٌ باید با کَئری جستجَ تناسب داشتٌ باشد 
 کند بًترین نتایج را از نظر کیفیت نحتَا انتخاب کند. نحتَا: نَتَر جستجَ سعی نی کیفیت 
  ٍ نفید بَدن صفحات: صفحات باید نفید ٍ کاربردی باشند )از نظر دسترس پذیری، خَانایی، اننیت

 غیرى(.
 شَد. زنینٌ ٍ شرایط: لَکیشن کاربر، تنظیهات ٍ تاریخچٌ جستجَيا يو در نظر گرفتٌ نی 

 ای، الگَریتو گَگل يو باید بٌ صَرت ننظو آپدیت ٍ تنظیو شَد. ر سیستو پیچیدىنثل ي

شَند، نعهَالً گَگل ير سال چند آپدیت اساسی ننتشر  يای جزئی کٌ ير رٍز انجام نی بٌ غیر از آپدیت
 کند. نی

يستند  کٌ قَانین سئَ گَگليایی  کند ٍ چنین آپدیت يا را بٌ صَرت رسهی اعالم نی گَگل این آپدیت
 کنند. سرٍصدای زیادی در جانعٌ سئَ برپا نی

کنیو کٌ نعهَاًل يهیشٌ چند بار در سال چنین  انرٍز یک آپدیت ٍسیع برای الگَریتو اصلی ننتشر نی
( نام 2121)آپدیت اصلی دسانبر  December 2020 Core Updateشَند. این آپدیت  يایی ننتشر نی آپدیت
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يایی نثل يهیشٌ است. برای کسب اطالعات بیشتر این نطلب را  آپدیت دارد. خط نشی نا دربارى چنین
  —  https://t.co/e5ZQUAlt0GDecember 3, 2020Google SearchLiaison (@searchliaison)نشايدى کنید: 

يای نًو الگَریتو گَگل )نثل آپدیت پاندا، پنگَئن ٍ غیرى( راى خیلی خَبی برای درک  بررسی لیست آپدیت
را در سئَ الگَریتو يای آنَزش بایستی  نیٍ  گَگل ٍ سئَ در چند سال اخیر است تغییرات جستجَی

 خَد قرار ديید.يای آنَزشی  برنانٌ

 يای کیفیت نتایج ديندى رتبٌ

 کند. يای انسانی يو استفادى نی يای خَدش از ٍرٍدی گَگل عالٍى بر الگَریتو

يای  ی کیفیت جستجَ دارد کٌ طبق دستَرالعهل ديندى این شرکت يزاران کارنند خارجی نَسَم بٌ رتبٌ
 ديند. نشخص شدى، نتایج جستجَيا را بررسی ٍ بٌ کیفیت صفحات انتیاز نی

شَد، صفحاتی يستند کٌ با نسائلی  يای سختگیرانٌ برای آنًا انجام نی نٌ از صفحاتی کٌ این ارزیابییک نهَ
 نثل سالنت، شادی، اننیت یا رفاى اقتصادی جانعٌ ارتباط دارند.

يای ارائٌ شدى تَسط آنًا برای بًبَد ٍ  يا ندارند انا از دادى يای گَگل تأثیر نستقیهی بر رتبٌ رتبٌ ديندى
 شَد. ای الگَریتو جستجَ استفادى نیارتق

 فاکتَريای رتبٌ ديی

کنند را بٌ شکل دقیق اعالم  يای خَدشان استفادى نی البتٌ، نَتَريای جستجَ نحاسباتی کٌ برای الگَریتو
 يا نشخص يستند. کنند انا خیلی از عَانل نَثر بر رتبٌ دادن بٌ سایت نهی

، این تیآنَزش جانع سئَ ساٍ در این  ر دنیای سئَ استاز نَضَعات نًو دفاکتَريای رتبٌ ديی یکی 
 فاکتَريا را بررسی نیکنیو.

نانند. از  زنی باقی نی یلی از آنًا در حد نظریٌ ٍ گهانٌگَگل خیلی از آنًا را بٌ شکل رسهی تأیید کردى انا خ
د تالش کنید تا در دیدگاى عهلی تهرکز بر فاکتَريایی کٌ ايهیت آنًا ثابت شدى نًو است انا يهزنان بای

 يا انتیاز خَبی کسب کنید. يهٌ حَزى

Cyrus Sheppard  از سایتZyppy  فًرست خَبی از عَانل نَفقیت در گَگل ننتشر کردى )عَانلی کٌ با
 کنید: نَرد از نًو ترین آنًا را نشايدى نی 01يای باالتر در ارتباط يستند(. در ادانٌ  رتبٌ

https://t.co/e5ZQUAlt0G
https://twitter.com/searchliaison/status/1334521448074006530?ref_src=twsrc%5Etfw


 آموزش سئو 

 

Arkad.ir  20 

 

 نحتَای يدفهند (Well-targeted content) َباید نشخص کنید کٌ کاربران چٌ عباراتی را جستج :
 کنند ٍ نحتَایی باکیفیت تَلید کنید کٌ نطابق با نیاز آنًا نَشتٌ شدى باشد. نی

 ٍبسایت قابل خزش (Crawlable website)خَايید رتبٌ  : این نَضَع کانالً نسلو است. اگر نی
 َای سایت شها را بٌ آسانی پیدا کنند.بگیرید، باید نَتَريای جستجَ بتَانند نحت

 يا کیفیت ٍ کهیت لینک (Quality and quantity of links) ير چقدر صفحات بیشتری بٌ سایت شها :
 لینک بديند، اعتبار شها از نظر گَگل بیشتر خَايد بَد.

 نحتَایی نتناسب با قصد کاربران (Satisfies user intent)ٌاستفادى  : سئَ فقط نربَط بٌ کلهاتی ک
باید رضایت بازدیدکنندگان سایت  –کنید نیست بلکٌ نَع نحتَا ٍ جانع بَدن آن يو نًو است  نی

 را جلب کنید تا گَگل يو از شها راضی باشد.
 نحتَای ننحصربفرد (Unique content).نراقب کپی کردن نحتَا در سایت خَدتان باشید : 
  ٌسٌ گانEAT ٌعالئو سٌ گان :EAT ات کٌ نخفف کلهExpertise, Authority, Trust  ،تخصص، اعتبار(

شَند. پس حتهًا تخصص ٍ قابل  اعتهاد( يستند تَسط رتبٌ ديندگان کیفیت گَگل ارزیابی نی
دربارى آنًا صالحیت دارید نحتَا اعتهاد بَدن خَدتان را نشان دادى ٍ فقط دربارى نَضَعاتی کٌ 

 تَلید کنید.
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 نحتَای تازى (Fresh content) : ايهیت تازگی برای بعضی نَضَعات بیشتر است انا در ير صَرت
 باید نحتَای خَدتان را بٌ شکل ننظو برٍزرسانی کنید تا يهیشٌ تازگی داشتٌ باشد.

 نرخ کلیک (CTR -Click through rate )نٌ سازی کنید تا نرخ يای عنَان ٍ تَضیحات نتا را بًی : تگ
 کلیک صفحات سایتتان ارتقاء پیدا کند.

 سرعت ٍبسایت (website speed) نطهئن شَید کٌ بازدیدکنندگان سایتتان نیاز بٌ انتظار طَالنی :
ندت برای بارگذاری صفحات نداشتٌ باشند در غیر اینصَرت نهکن است قبل از نشايدى سایتتان آن 

 را ترک کنند.
 ای خیلی خَب  يا با ير ابعاد صفحٌ يهٌ دستگاى يا: ٍبسایت شها باید رٍی ٌ دستگاىکار کردن با يه

 .زنند( نی يا سر کار کند )تَجٌ داشتٌ باشید کٌ بیشتر کاربران اینترنت با نَبایل بٌ ٍبسایت

 1فاکتَر ذکر شدى  01شَد )از  بدٍن شک کیفیت نحتَا نًو ترین فاکتَر در زنینٌ سئَ نحسَب نیتَجٌ: 
 پردازیو. بیشتر بٌ این نَضَع نیآنَزش سئَ چًارم  بخشَرد بٌ کیفیت نحتَا نرتبط بَدند(. در ن

 يای شها دارند عبارتند از: سایر عَانل نًهی کٌ تأثیر نثبتی بر رتبٌ

 عهق نحتَا 
 در آنَزش سئَ تصَیر بیشتر با این نَضَع نًو آشنا خَايید شد( بًینٌ سازی تصاٍیر( 
 اعتبار نَضَعی 
 نانديی صفحٌساز 
 ٌيای اجتهاعی بٌ اشتراک گذاری در شبک 
  استفادى از پرٍتکلHTTPS 

 

  

https://arkad.ir/how-to-increase-ctr/
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 تحقیق کلهات کلیدی: بخش سَم

دٍرى بخش از تحقیق ٍ نطالعٌ دربارى کلهات کلیدی یکی از کاريای پایٌ ٍ اصَلی در حَزى سئَ است. در این 
سب ٍ کلهات کلیدی نفید برای کسب تَانید یک حَزى ننا بٌ شها خَايیو گفت کٌ چطَر نی آنَزش سئَ

 ديیو. در ٍاقع یک آنَزش سئَ کلهات کلیدی را بٌ شها ارائٌ نی رتبٌ را پیدا کنید.

باید اٍلین گام شها در نسیر سئَ باشد. این نَضَع برای دٍ سناریَی نتداٍل ايهیت  تحقیق کلهات کلیدی
 ای دارد: ژىٍی

 ای کٌ در آن فعالیت دارید: ٍقتی قرار است سایت جدیدی راى اندازی کنید، تحقیق  شناسایی حَزى
 کند. کلهات کلیدی اطالعات جانعی دربارى نَضَعات فرعی نناسب برای حَزى کاری شها فرايو نی

 کند تا  یيای جدید برای تَلید نحتَا: تحقیق کلهات کلیدی بٌ شها کهک ن پیدا کردن ایدى
 ریزی کنید. ی استراتژی نحتَای خَدتان برنانٌپرسَدترین کلهات کلیدی را پیدا کردى ٍ برا

 پیدا کردن کلهات کلیدی

 يای نختلفی ٍجَد دارد. برای پیدا کردن کلهات کلیدی رٍش

رای پیدا ( را پیدا کنید کٌ در ٍاقع بٌ عنَان نبنایی بseed keywordاٍل از يهٌ باید کلهات کلیدی اصلی )
ای نثل دانٌ قًَى  شَند. اگر ٍبالگی در حَزى قًَى دارید، کلهات سادى يای بیشتر استفادى نی کردن ایدى

(coffee bean( قًَى ساز ،)coffee machine( َیا اسپرس )espressoنی ) .تَانند برای شها نفید باشند 

 يای کالسیک جستجَ برای کلهات کلیدی: رٍش

 يای گَگل تَصیٌ

يای نختلف گَگل نثل  ديد. قابلیت کلهات کلیدی نختلفی را در صفحٌ نتایج جستجَ پیشنًاد نی گَگل
Google Autocomplete ،People Also Ask  یاRelated Searches تَانند ننبع خیلی خَبی جًت پیدا کردن  نی

 ایدى برای کلهات کلیدی باشند.

يا( فقط کافیست کلهٌ کلیدی اصلی را در کادر جستجَی  )تکهیل خَدکار فرم autocompleteبا ٍجَد قابلیت 
 گَگل تایپ کنید تا انَاع کلهات کلیدی نرتبط را نشايدى کنید.

https://arkad.ir/keyword-research/
https://arkad.ir/keyword-research/
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بازاریابی  يای بیشتری بگیرید )نثل تَانید کلهٌ کلیدی اصلی را با حرٍف نختلف الفبا ترکیب کنید تا ایدى نی
 ٍ غیرى(. ایهیلی ا، بازاریابی ایهیلی ب

 کنید: يایی کٌ در صفحٌ نتایج گَگل قابل دستیابی است، نشايدى نی یک نهَنٌ دیگر از ایدى در ادانٌ
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 کنند. يای جستجَی ٍاقعی يستند کٌ کاربران از سراسر دنیا از آنًا استفادى نی يا نبتنی بر کَئری این تَصیٌ

يای جدید برای انتخاب  ن ایدىيای دیگری يو يستند کٌ بٌ شها جًت پیدا کرد تَجٌ: بٌ غیر از گَگل پلتفرم
يایی نعطَف کنید کٌ کاربران از  کنیو کٌ تهرکز خَدتان را بر پلتفرم کنند. تَصیٌ نی کلهات کلیدی کهک نی

کنند. از جهلٌ این  آنًا برای سَال پرسیدن، برقراری ارتباط ٍ بٌ اشتراک گذاشتن ایدى با دیگران استفادى نی
 يای فیسبَکی ٍ غیرى اشارى کرد. يا، گرٍى تیَب، انجهنتَان بٌ ردیت، یَ يا نی پلتفرم

 ابزاريای قابل استفادى برای کلهات کلیدی

يای زیادی بديند.  تَانند بٌ شها بر اساس یک کلهٌ کلیدی اصلی ایدى ابزاريای رایگان زیادی يستند کٌ نی
 يا نحدٍدیت دارند. نشکل اینجاست کٌ این ابزاريا از نظر سایر قابلیت

راین اگر قرار است بٌ نحَی با ٍبسایت خَدتان درآندزایی کنید، تًیٌ یک ابزار غیررایگان باکیفیت، سرنایٌ بناب
 رساند. گذاری خیلی خَبی است ٍ دیر یا زٍد شها را بٌ نتیجٌ نی

ا ديند ت بٌ غیر از تَصیٌ کلهات کلیدی، ابزاريای سئَ اطالعات ٍ نعیاريای ارزشهندی در اختیار شها قرار نی
تَانند کهک زیادی بٌ  يا را انتخاب کنید. بنابراین این ابزاريا نی بتَانید کلهات کلیدی را ارزیابی کردى ٍ بًترین

 صرفٌ جَیی در ٍقت شها کردى ٍ بٌ شها برتری رقابتی بديند.
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 دٍ راى برای شرٍع تحقیق کلهات کلیدی با استفادى از این ابزاريا ٍجَد دارد:

 کلهٌ کلیدی اصلی 
 اننٌ یا دURL رقیب 

 بٌ این صَرت است: KWFinderفًرست پیشنًادات 
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 سایت رقبا، کلهات کلیدی نَرد استفادى آنًا را جستجَ کنید: URLتَانید با تایپ کردن نام داننٌ یا  نی

 

 را بدٍن نیاز بٌ پرداخت يزینٌ انتحان کنید. KWFinderرٍزى  01تَانید دٍرى آزنایشی رایگان  نکتٌ: نی

بٌ غیر از تَصیٌ کلهات کلیدی، این ابزار سختی رتبٌ گرفتن برای کلهات کلیدی را نحاسبٌ کردى ٍ بٌ شها برای 
 کند. يو کهک نی SERPتحلیل 
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 رسیو: بٌ این ترتیب بٌ بخش نًو بعدی نی

 نعیاريای ارزیابی کلهات کلیدی

َاری کو است کٌ ترکیب ایدى آل يدف شها، پیدا کردن کلهات کلیدی نناسب با حجو جستجَی باال ٍ دش
 شَد. برای ير سٌ فاکتَر نًو در زنینٌ تحقیق کلهات کلیدی نحسَب نی

 

 

گَییو کٌ ير یک از این سٌ فاکتَر برای آن نثل  بٌ این رٍش، قانَن سٌ گانٌ تحقیق کلهات کلیدی نی
 کند. کل سٌ پایٌ سقَط نی يا را بردارید، يای یک سٌ پایٌ يستند. بٌ نحض اینکٌ یکی از این پایٌ پایٌ

 حجو جستجَ

قدیو، تَلیدکنندگان نحتَا فقط برای پیدا کردن کلهات کلیدی با بیشترین حجو جستجَ بٌ تحقیق کلهات 
 پرداختند. کلیدی نی



 آموزش سئو 

 

Arkad.ir  28 

يای جستجَ را فریب دادى ٍ برای جستجَيای ارگانیک  کردند تا الگَریتو آنًا نحتَا را از کلهات کلیدی پر نی
ی کسب کنند. از آن زنان تا انرٍز تحقیق کلهات کلیدی تبدیل بٌ یک بحث بسیار پیچیدى شدى رتبٌ باالی

 است.

 کلهات کلیدی طَالنی ٍ حجو جستجَ

يا را تَصیٌ  شَند، نالکان ٍبسایت کٌ در حَزى تحقیق کلهات کلیدی تَلید نی آنَزش سئَبسیاری از نطالب 
تر يستند ٍ نعهَالً از بیش از یک  کنند کٌ خاص نی( Long-tail keyword)بٌ تهرکز بر کلهات کلیدی طَالنی 

 شَند. کلهٌ تشکیل نی

 دلیل این نَضَع کانالً نشخص است:

تر يستند در  کلهات کلیدی طَالنی دشَاری کهتر ٍ نرخ تبدیل باالتری دارند. بٌ این دلیل کٌ این کلهات خاص
 کند. د، افزایش پیدا نینتیجٌ احتهال اینکٌ خریدار ٍارد نسیر تبدیل شدن شَ

درصد  71شَد کٌ  تخهین زدى نی –نیازی بٌ گفتن نیست کٌ صديا نَرد از چنین کلهات کلیدی ٍجَد دارد 
 شَد. ترافیک جستجَ از طریق کلهات کلیدی طَالنی ایجاد نی
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گرفتٌ ٍ بین يا را در نظر  البتٌ ایراد این کلهات کلیدی کو بَدن حجو جستجَی آنًاست. پس باید يهٌ جنبٌ
بعالٍى، رتبٌ گرفتن برای کلهات کلیدی با  نزایا ٍ تالشی کٌ باید صرف کنید یک تعادل نناسب برقرار کنید.

 حجو جستجَی باال يهیشٌ نیسر نیست.

تَانید برای کلهات کلیدی نًو رتبٌ خَبی  ٍاقعیت این است کٌ بٌ عنَان یک ٍبسایت تازى کار، يهیشٌ نهی
ٌ این نعنا نیست کٌ نباید بعد از برقراری جایگاى خَدتان در بازار ٍ بٌ دست آٍردن اعتبار بگیرید. این نکتٌ ب

 کنید.نالزم، رٍی چنین کلهات کلیدی کار 

 يدف، ارزیابی احتهال نَفقیت است. نعیار دشَاری کلهات کلیدی برای رسیدن بٌ این يدف نفید است.

 دشَاری کلهات کلیدی

تان را انتخاب کردید، باید با ارزیابی سطح رقابت، نیزان سختی یا راحتی رتبٌ ٍقتی کلهات کلیدی نَرد نظر
گرفتن برای آنًا را نشخص کنید. نعهَالً این ٍیژگی با استفادى از نعیاری بٌ نام سختی کلهات کلیدی 

(tykeyword difficulنشخص نی ) .شَد 

https://mangools.com/blog/what-is-keyword-seo-difficulty/


 آموزش سئو 

 

Arkad.ir  30 

شَد. ير چقدر انتیاز یک کلهٌ کلیدی  در بیشتر ابزاريا، سطح دشَاری با عددی از صفر تا صد نشخص نی
این انتیاز بر اساس  بیشتر باشد، کسب رتبٌ اٍل نتایج جستجَ برای آن کلهٌ کلیدی سخت تر خَايد بَد.

 شَد. د نشخص نیان نیزان قدرت صفحاتی کٌ برای آن کلهٌ کلیدی رتبٌ گرفتٌ

 

 با تَجٌ کردن بٌ دشَاری کلهات کلیدی:

 کنید. یک دید کلی از کلهات کلیدی نًو ٍ بازیگران نًو در حَزى کار خَدتان کسب نی 
 تَانید کلهات کلیدی کٌ شانس رتبٌ گرفتن برای آنًا را دارید، نشخص کنید. نی 
 تَانید با تهرکز بر کلهات کلیدی کٌ شها را  در صَرتی کٌ ينَز اقتدار ٍ قدرت الزم را کسب نکردید، نی

 يا صرفٌ جَیی کنید. رسانند، بٌ نیزان قابل تَجًی در يزینٌ بٌ نَفقیت نی

 –نهکن است در ابزاريای نختلف، اعداد نتفاٍتی برای سطح دشَاری کلهات کلیدی نشايدى کنید تَجٌ: 
را ببینید. بٌ این دلیل کٌ  11هان کلهٌ کلیدی انتیاز ٍ در ابزاری دیگر برای ي 11نثالً شاید در یک ابزار انتیاز 

شَند. نکتٌ نًو، نقایسٌ کردن نتایج در یک  يای نختلف انجام نی نحاسبات بر نبنای نعیاريا ٍ الگَریتو
 ابزار است.
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 تناسب کلهات کلیدی

ٌ نتایج جستجَ نکتٌ آخر نربَط بٌ تناسب کلهات کلیدی است. راحت ترین رٍش انجام این کار، تحلیل صفح
 برای نشخص کردن این نکات است:

 تَانید با سایتی کٌ رتبٌ اٍل نتایج جستجَ را دارد، رقابت کنید. آیا نی .0
 کنید چیست. قصد کاربران از جستجَی کلهٌ کلیدی کٌ برای آن کار نی .2

رای آن را تَانید قصد کاربران از ير کَئری ٍ نتناسب بَدن نحتَای خَدتان ب با بررسی صفحٌ نتایج نی
 نشخص کنید.

 نَع است: 1قصد کاربران از جستجَ، 

 نرٍر ٍ بررسی: جستجَی یک ٍبسایت یا برند خاص 
 اطالعاتی: جستجَی اطالعات عهَنی 
 تراکنشی: کاربر قصد خرید دارد 
 تجاری: کاربر در حال جستجَی قبل از خرید است 

 کنید: يا را نشايدى نی در اینجا چند نهَنٌ از این کَئری
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خَايید صفحٌ نربَط بٌ رک اسکات را  فرض کنید کٌ شها یک فرٍشگاى آنالین تجًیزات بدنسازی دارید ٍ نی
کنید. این کلهٌ حجو جستجَی خَبی دارد ٍ  بًینٌ سازی کنید ٍ کلهٌ کلیدی "بًترین رک اسکات" را پیدا نی

ید کٌ يهٌ صفحاتی کٌ برای این شَ سختی آن چندان زیاد نیست. انا اگر نتایج را بررسی کنید، نتَجٌ نی
کلهٌ کلیدی رتبٌ گرفتٌ اند، راينهای خرید ٍ نقد ٍ بررسی يستند نٌ صفحٌ نحصَل. بٌ عبارت دیگر گَگل 

 گیرد نٌ تراکنشی. این کلهٌ کلیدی را از نَع تجاری در نظر نی

 با نگايی بٌ صفحٌ نتایج جستجَ نتَجٌ این نَضَع خَايید شد.

 ر نظر داشتٌ باشید تا بًینٌ سازی را برای کلهات کلیدی اشتباى انجام نديید.يهیشٌ این نکتٌ را د
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 بًینٌ سازی نحتَابخش چًارم: 

کردند کٌ نحتَا ٍ سئَ دٍ بحث نجزا يستند انا چنین تصَری کانالً  يا تصَر نی قبالً بسیاری از بازاریاب
تَانید از  خَايیو گفت کٌ چطَر نیبٌ شها  بخش از آنَزش سئَ ٍ تَلید نحتَااشتباى است. در این 

 اشتبايات چنین افرادی درس بگیرید.

ای بٌ نظر برسد انا  این شعار باريا شنیدى شدى کٌ نحتَا، پادشاى است. ير چند نهکن است این شعار کلیشٌ
ئَ در گی با يو دارند بٌ عبارتی انجام کاريای سنٍاقعیت زیادی در آن ٍجَد دارد. سئَ ٍ نحتَا ارتباط تنگات

 ای ندارد. صَرتی کٌ نحتَای سایت شها بدٍن کیفیت باشد، يیچ فایدى

نکات کلیدی ایجاد یک استراتژی  بخش از آنَزش سئَ نحتَا ،بٌ يهین دلیل تصهیو گرفتیو در این 
 نحتَای نَفق را گردآٍری کنیو.

 نشخص کردن ٍ سازنانديی نَضَع

 از حَزى نَرد نظر ٍ نیازيای نخاطبانتان ایجاد شَد.استراتژی نحتَای شها باید بر اساس درکی نناسب 

قبل، اٍلین گام از این فرایند یعنی انتخاب کلهات کلیدی نناسب را بررسی کردیو. گام بعدی انتخاب  بخشدر 
 نَضَعات نناسب است.

 خیلی از نَاقع، کلهٌ کلیدی بٌ تنًایی یک نَضَع نستقل است انا يهیشٌ يو این طَر نیست.

دارید ٍ چند کلهٌ کلیدی نناسب پیدا  دیجیتال نارکتینگل فرض کنید کٌ شها یک ٍبالگ نخصَص برای نثا
 کنید نثل: نی

 آنَزش سئَ سایت 
 َآنَزش رایگان سئ 
  آنَزشseo 
  سئَ جانع آنَزش 

آنَزش  –احتهاالً نتَجٌ يستید کٌ ير چند این عبارات با يو فرق دارند انا يهگی نربَط بٌ یک نَضَع 
 تند.يس – سئَ

تَلید نحتَایی جدا برای تک تک این نَضَعات کار نعقَلی نیست. در عَض این نطالب را در قالب یک 
يا را تحت پَشش قرار  ٍ در یک راينهای جانع آن – آنَزش صفر تا صد سئَ –کنیو  بندی نی نَضَع گرٍى

 ديیو تا برای يهٌ این کلهات کلیدی رتبٌ بگیریو. نی
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شَید کٌ نتایج تقریبًا برای يهٌ این کلهات  ر صفحٌ نتایج جستجَ، نتَجٌ نی)با یک جستجَی نختصر د
 کلیدی یکسان است(.

بعد از نشخص شدن نَضَع، دٍبارى بٌ سطح کلهات کلیدی برگشتٌ ٍ یکی از کلهاتی کٌ نَضَع را بٌ 
بٌ آن کلهٌ  کٌ focus keywordکلهٌ کلیدی کانَنی ) –کنیو  کند، انتخاب نی بًترین شکل نهکن بیان نی

 شَد(. کلیدی يدف يو گفتٌ نی

 برای سئَ کانالً سادى است: استراتژی نحتَااصل پایٌ 

 یک صفحٌ = یک نَضَع = یک کلهٌ کلیدی

آنَزش یافتن بًترین  بخشکلهات کلیدی کٌ در  یقتحقبرای انتخاب کلهٌ کلیدی کانَنی باید از اصَل 
 یعنی تَجٌ بٌ حجو جستجَ، نیزان سختی ٍ تناسب. –بٌ آنًا پرداختیو پیرٍی کنید  کلهات کلیدی

 نحَى سازنانديی نطالب

 ( است.content hubیک راى خیلی خَب برای سازنانديی نطالب استفادى از رٍشی نَسَم بٌ قطب نحتَا )

ای از صفحات نختلف  نجهَعٌ شَد، ( يو نانیدى نیTopic Clusterلبتٌ خَشٌ نَضَعی )کٌ ا قطب نحتَا
 است کٌ بٌ یک نَضَع خاص نرتبط يستند.

يایی عهیق تر از  این صفحات بٌ يو نرتبط بَدى ٍ یک بررسی اجهالی از نَضَع نَرد نظر بٌ يهراى بررسی
 کنند. نَضَعات فرعی ارائٌ نی

 ف دٍ نَع نحتَا ٍجَد دارد:برای دستیابی بٌ این يد

 کند ٍ نعهَالً یک  : یک صفحٌ ستَنی کٌ بررسی کلی از یک نَضَع گستردى ارائٌ نینحتَای ستَنی
 شَد. ( را شانل نیآنَزش سئَ ٍردپرسکلهٌ کلیدی کلی )نثل 

 تر را بٌ صَرت کانل  کٌ نَضَعات فرعی نربَط بٌ نَضَع کلی نحتَای خَشٌ: صفحات پشتیبان
 (.آنَزش سئَ قالب ٍردپرس، yoastآنَزش سئَ ، آنَزش سئَ ٍٍکانرسديند )نثل  پَشش نی

https://arkad.ir/developing-content-marketing-strategy-need-to-know/
https://arkad.ir/create-pillar-content-search/
https://arkad.ir/create-pillar-content-search/
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 چنین استراتژی چندین نزیت دارد از جهلٌ:

 د ٍ ديی با پَشش کانل ٍ دقیق ير نَضَع نطالب ارزشهندتری در اختیار نخاطبان خَدتان قرار نی
 کنند. يا نراجعٌ نهی آنًا برای کسب اطالعات دربارى یک نَضَع خاص بٌ سایر ٍبسایت

  ٌنتهرکز بر برنانٌ ریزی ٍ تنظیو ساختار نحتَا شدى ٍ يهٌ کلهات کلیدی نًو در حَزى خَدتان را ب
 ديید. صَرت سیستهاتیک پَشش نی

 يو دارند، اعتبار ٍ جایگاى خَدتان را  با پیَند دادن صفحاتی کٌ از نظر نَضَعاتی ارتباط نزدیکی با
 .ديید در رابطٌ با نَضَعاتی خاص افزایش نی
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 يدف گرفتن انَاع قصد کاربران از جستجَ

ينگام انتخاب نَضَع برای تَلید نحتَا انَاع نختلف قصد کاربران از جستجَ را کٌ در فصل پیش بررسی 
 اکنشی ٍ تجاری.اطالعاتی، نرٍری، تر –کردیو، در نظر داشتٌ باشید 

الزم نیست کٌ در تک تک نطالب بٌ دنبال فرٍش باشید. با تهرکز بر انَاع قصد جستجَ )از جهلٌ نَع 
 تَانید کاربران را در نراحل نختلف چرخٌ خرید يدف بگیرید. اطالعاتی( نی

 با انجام این کار:

 کنید. خَدتان را بٌ عنَان یک نرجع نقتدر در حَزى نَرد نظر اثبات نی 
 تَانید اعتهاد ایجاد کردى ٍ برندتان را نعرفی کنید. نی 
 کنید )کٌ نهکن است بعدًا تبدیل بٌ خریدار شَند( بٌ کاربران جدیدی دسترسی پیدا نی 

 بًینٌ سازی کلهٌ کلیدی کانَنی

بعد از انتخاب کلهٌ کلیدی کانَنی، باید از آن جًت بًینٌ سازی نحتَای سایتتان برای یک نَضَع نشخص 
 فادى کنید.است

 يا از کلهٌ کلیدی کانَنی استفادى کنید: تَانید در این قسهت نی

 تگ عنَان ٍ تَضیحات نتا 
 URL 
 عنَان اصلی ٍ عناٍین فرعی 
 ٌنتن بدن 
 يا يای عکس ابردادى 
 يای داخلی انکرتکست لینک 
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 تگ عنَان ٍ تَضیحات نتا

ای دارد. در  ر، در تَضیحات نتا( ايهیت ٍیژىقرار دادن کلهٌ کلیدی کانَنی در تگ عنَان )ٍ بٌ نیزان کهت
 حالت ایدى آل باید این کلهٌ کلیدی تا حد نهکن در ابتدای نتن باشد.

يای  کنید، کانالً طبیعی است کٌ کلهٌ کلیدی يدف در تگ اگر دربارى یک نَضَع خاص تَلید نحتَا نی
 کند. داخل صفحٌ باشند کٌ نحتَای صفحٌ را خالصٌ نی

کنید کٌ  ای" را نشايدى نی نرحلٌ 7اسنیپت صفحٌ نتایج جستجَ برای نطلب "استراتژی سئَی در اینجا یک 
 کلهٌ کلیدی کانَنی آن استراتژی سئَ است.

 

 پردازیو. عنَان نی سئَبعد بیشتر بٌ بحث بًینٌ سازی تَضیحات نتا ٍ  بخشدر 

URL 

URL يا باید نختصر ٍ خَانا باشند. ير چندURL فارسی  تَاند نفید باشد. سئَ نیست انا نی ترین فاکتَر نًو
يای انگلیسی  ٍلی انگلیسی از نظر تجربٌ کاربری بًتر است، يهچنین آدرس نًو نیستآن یا انگلیسی بَدن 

 قابلیت تحلیل ٍ آنالیز بیشتری در ابزاريای جانبی دارند.

بٌ سایت شها لینک « عریان URL»با درج کلهٌ کلیدی در نشانی صفحٌ، اگر شخصی بٌ رٍش نَسَم بٌ 
لینک ٍجَد خَايد  ، باز يو کلهٌ کلیدی کانَنی در آن بکیعنی نستقیو آدرس صفحٌ را بنَیسد بديد

 داشت.
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 نتن بدنٌ ٍ عناٍین

صفحٌ است. در صَرت انکان بًتر است از آن در  H1بًترین کار، استفادى از کلهٌ کلیدی کانَنی در عنَان 
 کنید. بعضی از عناٍین فرعی يو استفادى

 در نًایت، این کلهٌ کلیدی باید چند باری در نتن اصلی ظاير شَد.

 

يهیشٌ بٌ یاد داشتٌ باشید کٌ چیزی بٌ اسو تعداد ایدى آل تکرار کلهٌ کلیدی در یک صفحٌ )یا بٌ عبارتی 
خص تراکو کلهٌ کلیدی( ٍجَد ندارد. در حقیقت شاید تکرار کلهٌ کلیدی در نتن اصلی بٌ تعداد دفعات نش

 بیشتر ضرر داشتٌ باشد تا فایدى.

 

 (Image metadata) تصَیر یيا ابردادى

 يای نختلف تصَیر درج کنید، یعنی: تَانید کلهٌ کلیدی کانَنی را در ابردادى نی

 نام فایل عکس 
 عنَان عکس 
 کپشن عکس 
 نتن جایگزین عکس 

انی کٌ از نظر بینایی دچار نشکل ترین بخش است چَن بٌ کاربر ( نًوalt textاز نظر سئَ، نتن جایگزین )
 کند. يستند ٍ يهچنین بٌ نَتَريای جستجَ برای تشخیص نحتَیات تصَیر کهک نی
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 يا درج کنید. يهٌ این نحلدر البتٌ نیازی نیست کٌ کلهٌ کلیدی کانَنی را 

ا در نتن درج يای فضای باز" باشد ٍ تصَیر نردی در حال صعَد از کَى ر اگر کلهٌ کلیدی کانَنی شها "ٍرزش
 کنید، نباید از نتن جایگزین "نردی در حال انجام یک نَع ٍرزش فضای باز" استفادى کنید. نی

 يای داخلی انکر تکست لینک

 يای داخلی يو استفادى کنید. نکتٌ آخر اینکٌ باید از کلهٌ کلیدی کانَنی در انکر تکست لینک

حاٍی کلهٌ کلیدی کانَنی باشد، گَگل نتَجٌ  انکر تکست بخش قابل نشايدى لینک است. اگر این بخش
 استراتژی سئَشَد. نثال:  ديید نی ای کٌ بٌ آن لینک نی نَضَع صفحٌ

کند انا نهکن است نتَانید انکرتکست نَرد استفادى  يای بیرٍنی يو صدق نی تَجٌ: این نَضَع برای لینک
 برای لینک دادن بٌ سایت خَدتان را انتخاب کنید.

لینک سازی بیشتر بٌ  بخشيا کار خطرناکی باشد. در  است دستکاری انکر تکست بک لینک در ٍاقع نهکن
 پردازیو. نیسئَ از طریق بک لینک نَضَع 
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نًو ترین نکتٌ دربارى بًینٌ سازی صفحات سایت برای کلهٌ کلیدی این است کٌ يرگز نباید این کار را بٌ 
 اجبار انجام ديید.

بًترین استراتژی بازاریابی برای کسب ٍ کاريای کَچک" باشد، استفادى از آن در اگر کلهٌ کلیدی کانَنی شها "
 ای کٌ پیش از این بٌ آنًا پرداختیو کار درستی نیست. يهٌ عناصر درٍن صفحٌ

 پس از عقل سلیو استفادى کنید ٍ بٌ صَرت کانالً طبیعی نطلب بنَیسید.

 LSIکلهات کلیدی 

 LSI (latent semantic indexingاز کلهات کلیدی نَسَم بٌ کلهات کلیدی بسیاری از کارشناسان سئَ استفادى 
 کنند. ( را تَصیٌ نیپنًاننعنایی  فًرستنخفف 

ننظَر این کارشناسان این است کٌ باید کلهات کلیدی يو نعنا ٍ نرتبط را پیدا کردى ٍ آن را در صفحات 
 شَد. َضَع ٍ نحتَای سایت شها نطلع نینختلف سایتتان استفادى کنید تا نطهئن شَید کٌ گَگل از ن

 يای خطرناک در حَزى سئَ است. بٌ این دلیل کٌ: جزء افسانٌ LSIٍاقعیت این است کٌ کلهات کلیدی 

  این اصطالح ارتباطی با الگَریتوlatent semantic indexing .اصلی گَگل ندارد 
 سری کلهات خاص ٍجَد دارد کٌ در این تکنیک، تأکید بیش از حدی بر رٍی استفادى نصنَعی از یک

یعنی  keyword stuffingنهکن است جانعیت ٍ درستی نتن شها را تًدید کند )ٍ نعهَالً ننجر بٌ 
 (.شَد تکنیک درج کلهٌ کلیدی بٌ صَرت غیرطبیعی ٍ بیش از حد در نحتَای سایت نی

این صَرت جهع بندی کردى  را بٌ LSIپدیدى کلهات کلیدی در گَگل  Webmaster Trendsجان نَلر تحلیلگر 
 است:

 ير کسی غیر از این بٌ شها بگَید، در اشتباى است." –ٍجَد ندارد  LSI"چیزی بٌ اسو کلهات کلیدی 

در عَض باید سعی کنید نطلب را تا حد انکان بٌ کلهٌ کلیدی ٍ نَضَع نَرد نظر نرتبط کنید نٌ اینکٌ فقط 
 تصَر کند کٌ نطلب شها با این کلهٌ کلیدی ارتباط دارد.آن را پر از کلهٌ کلیدی اصلی کنید تا گَگل 

برای انجام این کار کافیست عهلکرد رقبا را تحلیل کردى، دربارى نَضَع نَرد نظر تحقیق کردى ٍ آن را بٌ 
 کند. رٍشی جانع ٍ کانل پَشش ديید. اگر این کار را انجام ديید، گَگل نَضَع صفحٌ را درک نی

  



 آموزش سئو 

 

Arkad.ir  42 

 کیفیت نحتَا

تر است چَن بیشتر بازاريا اشباع  رتبٌ گرفتن برای ير کلهٌ کلیدی نسبت بٌ گذشتٌ بسیار سختانرٍزى 
 اند. شدى

کند. این استراتژی شانل تَلید نحتَایی است  خیلی خَب کار نی انا یک استراتژی دیگر يو ٍجَد دارد کٌ
 شَد. رابری يو گفتٌ نیب 01برابر بًتر از نحتَای رقبای شهاست کٌ بٌ آن استراتژی نحتَای  01کٌ 

 

 .کنیو در ادانٌ نحَى اجرای این استراتژی را نرٍر نی
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 کیفیت بًتر

 تَانید صفحات دارای بًترین رتبٌ را  تر پَشش ديید )نی نسبت بٌ رقبا، نَضَع نَرد نظر را کانل
 ید(بررسی کنید ٍ سعی کنید نسبت بٌ آنًا بًتر عهل کردى ٍ بٌ نَعی عهلکرد آنًا را ارتقاء دي

 يا ٍ اطالعات بٌ رٍزتر ارائٌ دادى 
 تر )با استناد بٌ ننابع  ارائٌ تخصص بیشتر )ارائٌ دیدگاى نتخصصان حَزى نَرد نظر( ٍ قابل اطهینان

 قابل اعتهادتر(
 يای ننحصربفرد، نگاى کردن بٌ نَضَع از یک زاٍیٌ نتفاٍت،  ، استفادى از دادىتَلید نحتَایی اصیل

 انجام آزنایش
 بٌ سایر ننابع نرتبط باکیفیت لینک دادن 

 يا، از نظر سئَ عهل خَبی است؟ آیا لینک دادن بٌ سایر ٍبسایت

يای دیگر ٍايهٌ دارند چَن تهایل ندارند بازدیدکنندگان سایت خَدشان را بٌ  يا از لینک دادن بٌ سایت خیلی
ع باکیفیت از دیدگاى سئَ يای دیگر يدایت کنند. انا ٍاقعیت این است کٌ لینک دادن بٌ سایر نناب سایت

 اقدام نثبتی است.

کند. انجام این  يای نَضَعی صفحات سایت شها کهک نی لینک دادن بٌ نحتَای نرتبط بٌ تقَیت سیگنال
تَاند برای نخاطبان شها يو  کند تا نَضَع ٍ زنینٌ سایت شها را بًتر درک کردى ٍ نی کار بٌ گَگل کهک نی

 ارزشهند باشد.

 طراحی بًتر

 ی نحتَای نًو سایتتان از یک طرح ننحصربفرد ٍ نتفاٍت استفادى کنید.برا 
 ای خیرى کنندى ٍ جذاب بٌ نحتَای خَدتان اضافٌ کنید )تَضیحات تصَیری،  يای چند رسانٌ فایل

 اینفَگرافیک، نهَدار، گیف، اسکرین شات، ٍیدیَ ٍ غیرى(
  تکراری خَدداری کنید.سعی کنید خَدتان تصَیرسازی کنید ٍ از بٌ کار بردن تصاٍیر 

 اینترفیس کاربری بًتر

 َت( ٍ خطای گرانری در آن ٍجَد ندارد.ننطهئن شَید کٌ نتن سایت خَانا است )اندازى ٍ نَع ف 
 يایی نختصر ٍ قابل درک بنَیسید ٍ از بٌ کار بردن نتَن طَالنی خَدداری  نتن را در قالب پاراگراف

 کنید.
 ناسب )نثل جدٍل نحتَا( استفادى کنید.تر، از عناصر ن برای صفحات طَالنی 
 دار ٍ نَشتن جهالت نًو بٌ صَرت بَلد استفادى کنید. از نقل قَل، کادر اطالعاتی، لیست بالت 

https://arkad.ir/content-creating-training/
https://arkad.ir/content-creating-training/
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 ٌپردازیو(. نیآنَزش سئَ تکنیکال بعد بٌ  بخشيای فنی را بًینٌ سازی کنید )در  جنب 

 طَل نحتَا

نطالعٌ جانعی انجام  Backlinkoتَريای رتبٌ بندی است. کنند کٌ طَل نحتَا یکی از فاک عدى زیادی تصَر نی
 کنند. يای بًتری در گَگل کسب نی يزار کلهٌ، رتبٌ 2ديد نطالبی حاٍی  دادى کٌ نشان نی

 

يایی  چٌ کٌ باعث کسب چنین رتبٌکند انا آن ير چند نحتَای طَالنی در سایت گَگل رتبٌ بًتری کسب نی
شَد، طَل نحتَا ٍ تعداد کلهات نیست. ٍاقعیت این است کٌ چنین صفحاتی، نَضَع نَرد نظر را بٌ  نی

 ديند. تر پَشش نی شکل جانع

  

https://backlinko.com/search-engine-ranking
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 نظر کارشناس

 Express Writers َی ازک جَلیا نک

 لای با طَ اضر ٍقتی يدف نن رتبٌ گرفتن برای یک کلهٌ کلیدی کانَنی باشد، يرگز نقالٌدر حال ح
 نَیسو. يزار کلهٌ نهی 2کهتر از 

اندازی کردم کٌ  راى Content Hackerدر ٍاقع برای اثبات این نَضَع، ٍبسایت جدیدی بٌ اسو 
تَانو تنًا با  بَد کٌ آیا نی آزنایشی برای بررسی تأثیر طَل نحتَا بَد ٍ يدف، بررسی این نَضَع

 يزار کلهٌ طَل دارند، برای چندین کلهٌ کلیدی رتبٌ بگیرم؟ 1نطلب ٍبالگی کٌ ير کدام  00نَشتن 

نَقعیت کلهٌ کلیدی رتبٌ گرفتیو. بیشتر این نطالب برای کلهٌ کلیدی  2111ناى، برای  1ظرف کهتر از 
 نین چیزی نهکن است؟اند. چطَر چ کانَنی نَرد نظر در گَگل رتبٌ گرفتٌ

يزار کلهٌ بٌ دنبال بلَف  1یا  2ٍاقعیت این است کٌ بٌ عنَان یک نَیسندى، بعید است با نَشتن 
ٍ اینکٌ از نظر گَگل "تخصص، اقتدار ٍ  –زدن دربارى نَضَع نَرد نظر باشید ٍ برای کسب رتبٌ 

 داشتٌ باشید.قابلیت اعتهاد" الزم را داشتٌ باشید، باید در حَزى نَرد نظر تخصص 

شَد کٌ شها تخصص خَدتان را بٌ گَگل نشان ديید. يیچ رٍش  طَل نحتَا ٍ جانعیت آن باعث نی
نیانبری برای رسیدن بٌ این يدف ٍجَد ندارد. باید در حَزى نَضَع نَرد نظر نتخصص باشید ٍ با نَشتن 

 نحتَای نناسب این تخصص را نشان ديید.

 ، این نکات را در نظر داشتٌ باشید:برای تَلید نحتَایی با طَل نناسب

 ٌاند را بررسی  يای صفحاتی کٌ برای کلهٌ کلیدی کانَنی نَرد نظر شها رتبٌ گرفتٌ نیانگین تعداد کله
يای صفحٌ اٍل نتایج  کنید تا بٌ یک ایدى کلی دربارى طَل نناسب نحتَا برسید )نثالً اگر يهٌ پست

 گیرید(. ای رتبٌ نهی کلهٌ 811ای  ٌ احتهال زیاد برای نقالٌيزار کلهٌ طَل دارند، ب 2جستجَ بیشتر از 
  ٍنَضَع نَرد نظر را بٌ شکل جانع پَشش ديید تا ير آنچٌ خَانندى نیاز دارد بداند را بٌ اطالع ا

 برساند.
 ٌيای شها  يهیشٌ بٌ خاطر داشتٌ باشید کٌ بیشتر بَدن تعداد کلهات بٌ تنًایی باعث ارتقای رتب

 بر کهیت بٌ کیفیت يو تَجٌ داشتٌ باشید. شَد. عالٍى نهی

بٌ نعنای ٍجَد رابطٌ علیت نیست. اگر چیزی )نثل نحتَای  ،در حَزى سئَ يهیشٌ ٍجَد ارتباطنکتٌ: 
رسد، لزٍنًا اینطَر نیست کٌ این ٍیژگی جزء فاکتَريای نستقیو  طَالنی( با رتبٌ باالتر نرتبط بٌ نظر نی

 تأثیرگذار بر سئَ است.
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 نی نحتَارٍزرسا بٌ

ننسَخ شدن نحتَا یک پدیدى کانالً ٍاقعی است. ير چقدر يو کٌ یک نحتَا نَفق باشد، احتهال زیادی 
 ٍجَد دارد کٌ ترافیک آن بٌ نرٍر زنان کهتر شَد نگر اینکٌ تازگی ٍ بٌ رٍز بَدن آن را حفظ کنید.

 

ترافیکی نشابٌ دارند ٍ بٌ این  اندرٍ تیت بر این باٍر است کٌ خیلی از نطالب ٍبالگی نَفق یک نهَدار
گَید. پس برای اینکٌ نطهئن شَید نحتَای شها بٌ نرٍر زنان  نرحلٌ چرخٌ حیات نحتَا نی 1پدیدى، 

 شَد، باید آن را بٌ صَرت ننظو آپدیت کنید. فرانَش نهی

 يای نًو سئَ است. آپدیت ننظو یکی از تکنیک

تبٌ آن این است کٌ گَگل نتَجٌ آپدیت ننظو نحتَا شدى ٍ یکی از دالیل تأثیر نثبت برٍزرسانی نحتَا بر ر
 شَند. يا بیشتر بٌ نفع صفحاتی عهل کند کٌ بٌ صَرت ننظو آپدیت نی تهایل دارد برای بعضی از کَئری

 این یعنی ير نَضَعی بٌ نَسازی نیاز ندارد انا بسیاری از نطالب بٌ این تازگی نیاز دارند.

ای برای ارتقای کیفیت نحتَای سایت است  يو انجام این کار رٍش نسبتًا سادىحتی اگر این طَر نباشد، باز 
 شَد. کٌ بٌ يیچ ٍجٌ اقدام بدی نحسَب نهی
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یل تَانید آن را بٌ اکانت نتصل کردى ٍ صفحاتی کٌ بٌ دل ابزار نفیدی طراحی کردى کٌ نی Animalzنکتٌ: 
 کند. کايش حجو ترافیک نیاز بٌ آپدیت دارند را شناسایی نی

 برٍزرسانی ٍ انتشار نجدد

ير چند ایجاد تغییر کَچک در صفحات سایت نیاز بٌ طی کردن يیچ گام خاصی ندارد، انا بًتر است نطالبی 
ایش دادى شَند ٍ کنند، دٍبارى ننتشر شَند تا این نطالب باالی فید ٍبالگ نه کٌ بٌ صَرت عهدى تغییر نی

ٍ این برای سئَ  نخاطبان در جریان قرار بگیرند کٌ در نطلب نَرد نظر برٍزرسانی بزرگی رخ دادى است
 نقاالت شها نفید است.

 تَانید نطالب را دٍبارى ننتشر کنید: در چنین نَاقعی نی

  درصد نحتَا تأثیرگذار باشد. 11آپدیت نَرد نظر بر بیشتر از 
 .نحتَای جدید زیادی بٌ نطلب اضافٌ شدى باشد 
 .دٍ یا چند نطلب را در یک نطلب ادغام کردى باشید 

يای اجتهاعی ٍ خبرنانٌ  يهچنین، انتشار نجدد نحتَا فرصت خیلی خَبی برای تبلیغ دٍبارى پست در شبکٌ
 .سایت یا شرٍع یک کهپین لینک سازی جدید است

 

  

https://revive.animalz.co/
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 یکالسئَ داخلی ٍ سئَ تکن: بخش پنجو

یعنی تر سئَ  يای فنی نحتَا پرداختیو. حاال بٌ جنبٌدر تَلید  يای سئَ قبلی بٌ بررسی تکنیک بخشدر 
 پردازیو. نی سئَ تکنیکالآنَزش سئَ داخلی ٍ 

 لینک سازی داخلی

 شَد. يای سئَ است کٌ نعهَالً از آن غفلت نی لینک سازی داخلی از جهلٌ تکنیک

يای  نی در زنینٌ سئَ نًو است انا ٍجَد ساختاری نناسب برای لینکيای بیرٍ ير چند ٍجَد بک لینک
 داخلی يو بٌ يهین نیزان ايهیت دارد. زیرا:

 صفحات سایت بٌ خَبی بٌ يو ديند. اگر  قابلیت خزش ٍبسایت را افزایش نی يای داخلی لینک
دا کردى ٍ آنًا تَانند يهٌ صفحات را پی تر نی لینک شدى باشند، خزشگريای نَتَريای جستجَ راحت

 را ایندکس کنند.
 اگر نرٍر سایت بٌ راحتی ٍ بٌ  ديند. يای داخلی تجربٌ کاربری ٍ تعانل کاربران را ارتقا نی لینک

يای  کنند. با درج لینک تر پیدا نی صَرت ٍاضح انجام شَد، کاربران سایت آنچٌ کٌ نیاز دارند را راحت
یدا کردن پاسخ سَاالتشان سایت شها را ترک کنند، نَضَعی نناسب، کاربران بٌ جای اینکٌ برای پ

 کنند. پاسخ سَاالتشان را در سایت شها پیدا کردى ٍ زنان بیشتری را در آن سپری نی
 تَانند  يای داخلی نی لینکتَانند رتبٌ سایت شها را ارتقاء ديند.  يای داخلی نی لینکlink equity 

ای حاٍی تعداد زیادی لینک داخلی  تقل کنند. اگر صفحٌ)ارزِش برابر لینک( را يو بٌ سایر صفحات نن
کند، آنًا را در  يای گَیا باشد، گَگل صفحات لینک شدى را بًتر درک نی نرتبط ٍ دارای انکرتکست

 کند. تر نی کند ٍ برجستٌ ساختار صفحات سایت شها نًو تلقی نی

کلیک با صفحٌ  1صفحات باید حداکثر  يای داخلی سایت این است کٌ يهٌ قانَن طالیی نَجَد دربارى لینک
 اصلی سایت شها فاصلٌ داشتٌ باشند.

يای داخلی در  يای بیرٍنی، کنترل کانل لینک يای داخلی این است کٌ بر خالف لینک ترین نزیت لینک نًو
 اختیار خَد شهاست.

https://arkad.ir/what-is-technical-seo/
https://arkad.ir/seo-internal-links-best-practices/
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را در نظر داشتٌ يای داخلی آن سازنانديی خَبی داشتٌ باشند، این نکات  برای داشتن سایتی کٌ لینک
 :باشید

 يای نرٍری ٍاضح استفادى از الهان

يای نرٍری  يای داخلی نرتب ٍ سازنانديی شدى، استفادى از الهان کلید نَفقیت برای داشتن سایتی با لینک
 با ساختار نناسب است.

را تا جای نهکن  کنند ٍ شها يو باید این فرایند يا را نرٍر ٍ بررسی نی نعهَالً کاربران بٌ رٍش خاصی سایت
 برای آنًا سادى ٍ شفاف کنید.

 .ننَ: یک الهان نرٍری نًو کٌ باید ٍاضح ٍ گَیا باشد 
  بردکرانب یاBreadcrumbs.اگر ساختار صفحات نتداخل باشد، بسیار نفید است : 
 يای ننطقی سازنانديی کنید تا کاربران  دستٌ بندی: نحتَای تَلیدی خَدتان را در قالب دستٌ بندی

 تر نحتَای نَرد نظرشان را پیدا کنند. حترا
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 لینک دادن از بدنٌ اصلی صفحٌ

يای داخلی ساختاری، بًتر است لینک سایر صفحات نرتبط را يو در بدنٌ اصلی نتن درج  بٌ غیر از لینک
 کنید.

يای "بیشتر بخَانید" يستند کٌ لینک سایر  يای نَضَعی داخل نتن یا باکس يا شانل لینک این لینک
 صفحات سایت کٌ نهکن است نخاطب بٌ آنًا عالقٌ داشتٌ باشد، در آنًا درج شدى است.

 کافیست این دٍ کار سادى را یاد بگیرید:

ير زنان قصد انتشار یک نطلب جدید را دارید، بٌ سایر نطالبی کٌ نهکن است برای نخاطب  .0
 جذاب یا نفید باشند فکر کردى ٍ لینک آنًا را در نتن درج کنید.

 ًاکنید چند لینک داخلی از سایر نطالب نرتبط يو در آن تی یک صفحٌ یا نطلب جدید ننتشر نیٍق .2
 درج کنید.

 نظر کارشناس

 Detailedگلن آلسپ از 

يات نشايدى شدى ترین اشتبا در چند ناى گذشتٌ بیش از يزار ٍبسایت را بررسی کردم. یکی از نتداٍل
 يا. این است کٌ نعهَاًل عناٍین قابل کلیک نیستند بخصَص در ٍبالگ

بٌ این ترتیب یک عنَان، اسنیپت نطلب نَرد نظر ٍ یک دکهٌ "اینجا کلیک کنید" یا "بیشتر بخَانید" 
بیشتر  تَانید تصَر کنید، تنًا لینک آنًا " در یک ستَن عهَدی دارند. يهانطَر کٌ احتهااًل شها يو نی

 بخَانید" است.

کند، نعهَاًل نردم بیشتر تهایل دارند  کار تجربیات کاربری چندان خَبی ایجاد نهیاین عالٍى بر اینکٌ 
يای سایت شها عنَان  برای نطالعٌ نطلب رٍی تصاٍیر ٍ عناٍین کلیک کنند ٍ نباید يهٌ لینک

 "بیشتر بخَانید" داشتٌ باشند.

يا این اشتباى را نرتکب  رسد انا جای تعجب است کٌ خیلی از سایت نی ير چند این نصیحت سادى بٌ نظر
 شَند. نی

https://www.detailed.com/
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 نقشٌ سایت

حاٍی لیستی سازنانديی شدى از يهٌ صفحات سایت است کٌ  (Sitemapنپ ) نقشٌ سایت یا سایت
يای کهک کردن بٌ  تَانند آنًا را خزش کنند. ٍجَد نقشٌ سایت یکی دیگر از رٍش نَتَريای جستجَ نی

 يای خزشگر برای پیدا کردن يهٌ صفحات سایت است. اترب

 يا ايهیت دارد: يایی بیشتر از سایر سایت بٌ گفتٌ شرکت گَگل، ٍجَد نقشٌ سایت برای چنین سایت

 يای بزرگ حاٍی صديا یا يزاران صفحٌ نختلف ٍبسایت 
 يای خیلی کهی دارند يای جدیدی کٌ بک لینک سایت 
 ادی ندارند )یعنی حاٍی صفحاتی فاقد لینک داخلی يستند(يایی کٌ لینک داخلی زی ٍبسایت 
 ای زیادی دارند )یعنی گالری تصاٍیر( يای چند رسانٌ يایی کٌ فایل ٍبسایت 

 آیا يهیشٌ بٌ نقشٌ سایت نیاز دارید؟

پاسخ این سَال ننفی است بخصَص اگر سایت کَچکی با چند صفحٌ نحدٍد دارید کٌ بٌ خَبی بٌ يو 
 اند. لینک شدى

ز طرفی ٍجَد نقشٌ سایت يو بی ضرر است. بعالٍى این قطعٌ حاٍی اطالعات اضافٌ نفیدی نثل صفت ا
lastmod کند تا خزشگريا در جریان باشند کٌ چٌ نَقع  است کٌ آخرین تاریخ آپدیت صفحٌ را نشخص نی

 باید صفحٌ را دٍبارى خزش کنند.

شها با ٍردپرس طراحی شدى )کٌ بٌ احتهال زیاد اگر از نحَى ساختن نقشٌ سایت اطالع ندارید ٍ ٍبسایت 
بسازید کٌ بٌ این صَرت  Yoastکنیو نقشٌ سایت را با استفادى از پالگین سئَی  يهینطَر است( تَصیٌ نی

 است:
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تَانید آن را بٌ کنسَل جستجَی گَگل ارسال  برای اینکٌ گَگل از ٍجَد نقشٌ سایت شها نطلع شَد، نی
نقشٌ سایت آدرس شدى ٍ  Sitemapsٍارد بخش  Google Search Consoleکار در کنید. برای انجام این 

 کپی کنید: Add a new sitemapخَدتان را در بخش 

 
 

 HTTPSپرٍتکل 

. در حال حاضر پردازیو یکی از نَارد نًهی است کٌ در این راينهای آنَزش سئَ بٌ آن نی SSLگَايینانٌ 
يای رایگانی نثل  ٍجَد ندارد بَیژى با تَجٌ بٌ ٍجَد گزینٌ SSLنجَز ای برای عدم استفادى از  يیچ بًانٌ

Let’s encrypt. 

 

https://letsencrypt.org/
https://letsencrypt.org/


 آموزش سئو 

 

Arkad.ir  53 

 يای شها باشد. اننیت بازدیدکنندگان سایت باید جزء اٍلَیت

يای  تبدیل بٌ یکی از سیگنال HTTPSاستفادى از پرٍتکل  2101عالٍى بر این دالیل نشخص ٍ ٍاضح، از سال 
يا شدى است. بٌ عبارت دیگر نهکن است در صَرت عدم استفادى از این پرٍتکل سایت شها  رتبٌ بندی سایت

 عهلکرد خَبی در گَگل نداشتٌ باشد.

خَاستو صفحٌ اصلی  چند ٍقت پیش یک پرٍژى سئَ برای شرکت ابزارسازی زنانی در دست اجرا داشتو ٍ نی
" در جایگاى اٍل گَگل قرار ديو. يهٌ کاريای الزم را انجام دادى upvcا برای کلهٌ کلیدی "تیغچٌ ٍبسایتشان ر

آند، نکتٌ جالب اینکٌ دٍ يفتٌ پس از فعال نهَدن  بَدم ٍلی در صفحٌ نتایج گَگل از جایگاى دٍم باالتر نهی
زیرا سایت رقیبشان کٌ قبال در  گرفتندبٌ راحتی در رتبٌ اٍل گَگل قرار  ،برای داننٌ ٍبسایتشان SSLگَايینانٌ 

 جایگاى اٍل بَد این گَايینانٌ را فعال نکردى بَد.

 کاربرپسند بَدن

استفادى از الگَریتو ایندکسینگ با اٍلَیت دادن بٌ نَبایل را آغاز کرد. این یعنی بیشتر  2109گَگل از سال 
 شَند. ٍ ایندکس گذاری نیيا بٌ جای نسخٌ کانپیَتری بر اساس نسخٌ نَبایلی خزش  ٍبسایت

داشتن ٍبسایتی نَبایل پسند یکی از کاريای نًو در حَزى سئَ است ٍ ٍجَد آن نستلزم تَجٌ بٌ این نَارد 
 است:

 ٍَجَد طرحی ریسپانسی 
 راحتی نرٍر ننَی سایت با نَبایل 
 فشردى سازی تصاٍیر 
 عدم استفادى افراطی از پاپ آپ 
 فَنت خَانا 

تَانید در قسهت  کند یا نی بٌ شها برای ارزیابی نَبایل پسند بَدن سایتتان کهک نی ابزار شرکت گَگلاین 
Mobile Usability .از کنسَل جستجَی گَگل، نشکالت احتهالی سایتتان در این زنینٌ را شناسایی کنید 

يا تَجٌ دارند بنابراین با انتخاب یک  ٌ ديندگان، بٌ نَبایل پسند بَدن سایتخَشبختانٌ انرٍزى بیشتر تَسع
 تو ٍردپرسی باکیفیت نیاز بٌ نگرانی دربارى این نَضَع ندارید.

https://search.google.com/test/mobile-friendly
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 انا باید تَجٌ خاصی بٌ یکی از فاکتَريای سئَی نَبایل داشتٌ باشید یعنی سرعت صفحات.

 سرعت صفحٌ

ی سئَ تکنیکال ٍ یکی از فاکتَريای نًو تجربیات کاربری است. يا یکی از نًو ترین جنبٌ سرعت صفحٌ
 يیچکس تهایل ندارد کٌ بیشتر از چند ثانیٌ ننتظر بارگذاری صفحات بهاند.

 بعالٍى، ثابت شدى کٌ سرعت صفحٌ یکی از فاکتَريای رتبٌ ديی بٌ سایت ياست.

پیدا کردن نتداٍل ترین نشکالت کهک ابزاريای نفید زیادی يستند کٌ بٌ شها برای ارزیابی سرعت صفحٌ ٍ 
 کند از جهلٌ: نی

 Google PageSpeed Insights 
 GTMetrix 
 Pingdom 

https://arkad.ir/how-to-speed-up-your-business-website/
https://arkad.ir/how-to-speed-up-your-business-website/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://gtmetrix.com/
https://gtmetrix.com/
https://tools.pingdom.com/
https://tools.pingdom.com/
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 تر بٌ بًترین اقدانات برای ارتقای سرعت صفحات سایت داریو: نگايی دقیقاین آنَزش کانل سئَ، در ادانٌ 

 استفادى از یک سرٍیس نیزبانی سایت باکیفیت -1

 ست.سرٍیس ياستینگ )یا نیزبانی( نَرد استفادى شها اٍلین عانل تأثیرگذار بر سرعت صفحات سایتتان ا

 يا تأثیر چندانی نخَايند داشت. اگر زنان پاسخ سرٍريای این سرٍیس پایین باشد، سایر بًینٌ سازی

يا باشید انا از شرکتی کٌ قیهت خدناتش بسیار پایین است انتظار سرعت ٍ  نیاز نیست کٌ نگران نیلی ثانیٌ
 عهلکرد خیرى کنندى نداشتٌ باشید.

استفادى  يای نیزبانی نشترک سرٍیستَانند از  يای کَچک نی سایت تَجٌ: بیشتر اشخاص نبتدی یا نالکان
 قاء داد.تَان در آیندى آنًا را ارت کنند کٌ قیهت نناسبی داشتٌ ٍ نی

نکتٌ آخر اینکٌ، لَکیشن فیزیکی سایت شها باید تا حد انکان بٌ نخاطبان نَرد نظرتان نزدیک باشد )نثالً 
 يستید نباید از سرٍر آلهانی استفادى کنید(. ایراناگر در 
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 (Caching) پیادى سازی سیستو کشینگ -2

)تَسط سرٍر شها یا نرٍرگر  شَند يایی از صفحٌ ذخیرى نی کشینگ فرایندی است کٌ در آن بخش
 بازدیدکنندى( تا دفعٌ بعد، بارگذاری صفحٌ با سرعت بسیار بیشتری انجام شَد.

 دٍ نَع کشینگ ٍجَد دارد:

 شَد؛ اگر از ٍردپرس استفادى  کشینگ تَسط نرٍرگر: این رٍش کشینگ در سهت کاربر انجام نی
استفادى کنید )يهیشٌ فقط  W3 Total Cacheیا  WP Rocketيایی نثل  تَانید از پالگین کنید نی نی

 از یک پالگین استفادى کنید(.
  :شتری دارد ٍ نعهَالً تر انجام شدى ٍ کارایی بی این ندل کشینگ در سطح پایینکشینگ سهت سرٍر

 ديند. يای ياستینگ ندیریت شدى آن را ارائٌ نی ارائٌ ديندگان سرٍیس

 AMPپیادى سازی سیستو  -3

تر نحتَا رٍی  )صفحات نَبایلی شتاب یافتٌ( انکان تَزیع سریع Accelerated Mobile Pagesتکنَلَژی 
تر  يای يَشهند بٌ شکل سادى ها رٍی گَشیکند. در نتیجٌ نحتَای سایت ش يای نَبایل را فرايو نی دستگاى

 شَد. ٍ نحدٍدتر ارائٌ نی

يای بزرگتر( بسیار نفید است. اگر  يایی با نحتَای سنگین )نثل نجالت یا ٍبالگ انجام این کار برای سایت
 ٍردپرس استفادى کنید. یرسه AMPپالگین تَانید از  ٍبسایت ٍردپرس دارید نی

اید در این دٍرى آنَزش سئَ حرفٌ ای، نا بٌ آنَزش سئَ برای ٍردپرس يو  يهانطَر کٌ نتَجٌ شدى
 کنیو، انیدٍاریو کٌ برای شها نفید باشد. پردازیو ٍ در ير قسهت کٌ نیاز باشد نکات الزم را یادآٍری نی نی

 يای شخص ثالث نحدٍد کردن اسکریپت -4

شَد  کنید، ننجر بٌ افزایش زنان بارگذاری صفحات نی شخصی ثالثی کٌ بٌ ٍبسایتتان اضافٌ نی ير اسکریپت
 از جهلٌ:

 ٍردپرسيای  پالگین 
 يای تحلیل ٍ بازاریابی نجدد اسکریپت 
 نثل  سرٍیس( يای کاننت گذاریDisqus) 
 يای چت ٍیجت 

https://wp-rocket.me/
https://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/
https://wordpress.org/plugins/amp/
https://arkad.ir/25-reasons-switch-to-wordpress/


 آموزش سئو 

 

Arkad.ir  57 

فقط این قَانین يا استفادى کنید.  پتالبتٌ این نکات بٌ این نعنا نیست کٌ نباید از يیچیک از این اسکری
 سادى را در نظر داشتٌ باشید:

 يای ٍردپرس از  يایی استفادى کنید کٌ ٍاقعًا بٌ آنًا نیاز دارید. این نکتٌ برای پالگین فقط از سرٍیس
يا ٍ انکانات کَچک سایتتان از یک پالگین  ای برخَردار است. برای تک تک قابلیت ايهیت ٍیژى

 شَد. يا باعث افت سرعت سایت شها نی ى نکنید. استفادى افراطی از پالگیننخصَص استفاد
 يای شخص ثالث را با تأخیر انجام ديید تا فقط بعد از چند  در صَرت انکان فعال سازی اسکریپت

يای کاننت  ثانیٌ یا پس از اسکرٍل کردن صفحٌ تَسط کاربر فعال شَند. این نکتٌ برای سرٍیس
 کند. ت صدق نیيای چ نَیسی ٍ ٍیجت

 بًینٌ سازی تصاٍیر -5

 ترین عَانل کند شدن سرعت بارگذاری صفحات سایت يستند. يای تصَیری بزرگ یکی از نتداٍل فایل

شَد، این  برای اطهینان از اینکٌ تصاٍیر سایتتان بیش از حد بزرگ نیستند ٍ بارگذاری آنًا خیلی زنانبر نهی
 ظر داشتٌ باشید:ن زنینٌ آنَزش سئَ عکس در نکات را در

 يایی با سایز نناسب الف: استفادى از فایل

يا را  کند تا عالٍى بر ارتقای کیفیت تصاٍیر، سایز فایل استفادى از تصاٍیری با فرنت نناسب بٌ شها کهک نی
 کايش ديید.

 JPEG – .تصاٍیر 
 PNG – يای خطی، اسکرین شات، تصاٍیر حاٍی نتن رسو 
 GIF – تصاٍیر انیهیشنی 
 SVG – يای سادى لَگَ، آیکن، تصَیرسازی 

 يای نسل جدید فرنت

( WebP ،JPEG 2000  ٍJPEG XRيای نسل جدید ) يایی نَسَم بٌ فرنت رايکار ایدى آل، استفادى از فرنت
 اند. جَیی در نصرف ننابع طراحی شدى است چَن بٌ طَر ٍیژى برای صرفٌ

شَد )يهچنین در ٍردپرس( پس  يا پشتیبانی نهی انا ينَز بٌ صَرت کانل در يهٌ نرٍرگريا از این فرنت
يا فرايو  تَانید از آنًا بٌ صَرت نحدٍد استفادى کردى یا صبر کنید تا انکان استفادى از آنًا در يهٌ پلتفرم نی

 شَد.
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 برای انتخاب نَع فایل نناسب، این راينهای سادى را ببینید:

 

 ب: تغییر اندازى تصاٍیر

پیکسل  811د کردن تصاٍیر بسیار بزرگ داریو. اگر نحدٍدى نحتَای ٍبالگ شها خیلی از نا عادت بٌ آپلَ
 ای است. پیکسلی کار بیًَدى 2111عرض داشتٌ باشد، استفادى از تصاٍیری با عرض 

قبل از آپلَد کردن تصاٍیر بٌ سرٍر، با استفادى از یک ابزار ادیت عکس، اندازى تصاٍیر را نتناسب با عرض 
 کنید. ديید. نعهَالً بٌ ندرت نیاز بٌ آپلَد کردن تصاٍیر با سایز کانل پیدا نی ٍبسایتتان تغییر
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 ج: فشردى سازی تصاٍیر

شَد ٍ در عین حال  استفادى نی يای بی فشردى سازی تصاٍیر فرایندی است کٌ ننجر بٌ حذف یکسری از دادى
 کند. کیفیت اصلی را حفظ نی

ٍ  Imagify ،ShortPixelديید یا با استفادى از یک پالگین )نثل  تَانید این کار را بٌ صَرت دستی انجام نی
Tiny PNG ٍ البتٌ نن از طریق سایت  سایز نناسب عکس را پیدا کنید.( بًترین نسبت ابعادTinyPNG.com 

 کنو. کنو ٍ بعد آنًا را در سایت آرکاد آپلَد نی تصاٍیر را فشردى نی

 د: استفادى از رٍش بارگذاری با تأخیر

حٌ ای است کٌ در آن بیشتر بٌ نحتَای نَجَد در نیهٌ باالیی صف فرایند سادى( Lazy)بارگذاری با تأخیر 
شَد. استفادى از این رٍش برای  يای نحتَا کهی بعد بارگذاری نی شَد ٍ سایر بخش اٍلَیت دادى نی

يای جدید ٍردپرس این خصَصیت را  . خبر خَب اینکٌ نسخٌصفحاتی با تصاٍیر پرحجو بسیار ضرٍری است
 دارند.

 نتن جایگزین تصاٍیر

است کٌ  HTMLشَد( یک قطعٌ نتن بٌ شکل کد  ینتن جایگزین تصاٍیر )کٌ بٌ آن تگ جایگزین يو گفتٌ ن
 شَد. کند ٍ در صَرتی کٌ انکان بارگذاری تصَیر ٍجَد نداشتٌ باشد، نهایش دادى نی تصَیر را تَصیف نی

 ای برخَردار است: این نتن بٌ دٍ دلیل از ايهیت ٍیژى

 ی کاربرانی کٌ دچار تَانند نتن جایگزین عکس را برا کاربری: ابزاريای نتن خَان نی ٌاز نظر تجرب
 اختالل بینایی يستند، بخَانند.

 يای خزشگر برای درک ير چٌ بیشتر نَضَع ٍ زنینٌ نحتَا  از نظر سئَ: نتن جایگزین بٌ الگَریتو
 يا نیستند. يا قادر بٌ نشايدى عکس کند چَن این الگَریتو کهک نی

اگر تصاٍیر نفًَم خاصی را ننتقل  نیازی نیست کٌ يهیشٌ از نتن جایگزین استفادى کنید بخصَصنکتٌ: 
 کنند. نهی

 برای نَشتن نتن جایگزین نناسب، این نکات را در نظر داشتٌ باشید:

 .استفادى از نتنی گَیا: سعی کنید تصَیر را بٌ بًترین شکل نهکن تَصیف کنید 
  کلهٌ کافی است. 01تا  1استفادى از نتنی نختصر: بٌ کار بردن 

https://wordpress.org/plugins/shortpixel-image-optimiser/
https://wordpress.org/plugins/tiny-compress-images/
https://wordpress.org/plugins/tiny-compress-images/
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 لهٌ کلیدی در نتن جایگزین: نتن جایگزین عکس، نحِل درج کلهات خَدداری از درج افراطی ک
 کلیدی بٌ صَرت غیرطبیعی نیست.

 

 عالٍى بر نتن جایگزین از این نَارد يو استفادى کنید:

 نثالً  استفادى از نام( يای گَیا برای فایل تصَیرyellow-apple.jpeg  بًتر ازDCIM1523.jpeg )است 
 تَضیحات ٍ عنَان تصَیر 
 شن )اختیاری(کپ 

 يای عنَان ٍ تَضیحات نتا تگ

يستند کٌ عنَان ٍ تَضیحات صفحٌ را نشخص  HTMLيای عنَان ٍ تَضیحات نتا، از جهلٌ عناصر  تگ
 شَد. يای اجتهاعی نهایش دادى نی کنند. این اطالعات در نتایج جستجَ یا ينگام انتشار صفحٌ در شبکٌ نی

ای دارند. نَشتن تَضیحات نتا ٍ تگ عنَان بٌ شکل اصَلی باعث  ىاز دیدگاى سئَ این اطالعات ايهیت ٍیژ
 شَد. افزایش شانس شها برای جلب تَجٌ کاربران در صفحٌ نتایج جستجَ نی
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 برای نَشتن تگ عنَان ٍ تَضیحات نتای نناسب بٌ این نکات تَجٌ داشتٌ باشید:

 کلهٌ کلیدی کانَنی را درج کنید -1

ارى شد، تگ عنَان ٍ تَضیحات نتای صفحٌ نحل بسیار خَبی برای درج کلهٌ اش قبلی بخشيهانطَر کٌ در 
 کلیدی کانَنی يستند.

 بًترین رٍش، درج کلهٌ کلیدی کانَنی در ابتدای تگ عنَان است. انا نباید این کار را بٌ اجبار انجام ديید.

 نراقب طَل نحتَا باشید -2

 پیکسل است. 911ضیحات نتا پیکسل ٍ برای تَ 111نحدٍدیت طَل برای تگ عنَان 

زند کٌ ظاير خَبی نداشتٌ ٍ باعث کايش نرخ  اگر این تَضیحات خیلی طَالنی باشند، گَگل آنًا را برش نی
 شَد. کلیک نی

 

استفادى  SERP Simulatorتَانید از ابزار رایگان  برای اطهینان از نناسب بَدن طَل تَضیحات ٍ عنَان، نی
 کنید.

https://mangools.com/free-seo-tools/serp-simulator
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ديد نتایج ٍاقعی جستجَ برای ير کلهٌ  این ابزار عالٍى بر نهایش طَل تَضیحات ٍ عنَان بٌ شها انکان نی
يایی  کلیدی، در ير لَکیشنی را بررسی کنید ٍ آنًا را با اسنیپت خَدتان نقایسٌ کردى ٍ دربارى اینکٌ چٌ رٍش

 اند، ایدى بگیرید. را بٌ نَفقیت رساندىرقبای شها 

 نتهایز ٍ برجستٌ ظاير شَید -3

 يا را در نظر داشتٌ باشید: برای ننحصربفرد شدن تگ عنَان، استفادى از این الهان

 سَال 
 اعداد 
 سال 
 نَشتن کلهات با حرٍف بزرگ 
 براکت 
 نام برند خَدتان 

 (Featured snippets) يا یا فیچر اسنیپت قطعات برجستٌ

شَد، نتایج ننتخبی  کٌ گايی اٍقات بٌ آنًا پَزیشن صفر يو گفتٌ نی یا فیچر اسنیپتقطعات برجستٌ 
شَند ٍ يدف آنًا پاسخ دادن بٌ  نتیجٌ نعهَلی در صفحٌ جستجَ نهایش دادى نی 01يستند کٌ باالی 

 پرسش کاربر بٌ شکل نستقیو در خَد صفحٌ جستجَ است.

 کنید: را نشايدى نی يا اسنیپتفیچر در اینجا یک نهَنٌ از این 

 

https://arkad.ir/what-is-schema/
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 سٌ نَع دارند: يا فیچر اسنیپت

 ی( زيای نختلف )چطَر، چٌ کسی، چرا، چٌ نَقع، چٌ چی پاراگراف: نعهَالً پاسخی کَتاى بٌ پرسش
 است.

 لیست: دستَرالعهل یا طرز تًیٌ گام بٌ گام 
 ٌَد.ش ای، جداٍل دادى ٍ غیرى نهایش دادى نی جدٍل: برای نهَداريای نقایس 

تَانید  تری داشتٌ باشد، نی این است کٌ اگر صفحٌ شها نَقعیت پایین يا فیچر اسنیپتنزیت اصلی داشتن 
 از رقبا پیشی بگیرید ٍ بیشتر دیدى شَید.

 

شَند رتبٌ اٍل را ندارند ٍ نعهَالً در جایگاى دٍم،  نهایان نی يا فیچر اسنیپتخیلی از صفحاتی کٌ در بخش 
 ر قرار دارند.ت سَم یا حتی پایین

 بٌ این نکات تَجٌ کنید: فیچر اسنیپتبرای دریافت 

 را بررسی کنید فیچر اسنیپتکلهات کلیدی نَجَد در  -1

کلهات کلیدی استفادى کنید ٍ کلهات کلیدی پرسشی نَرد نظرتان را  تحقیقتَانید از یک ابزار  برای شرٍع نی
 در آن بررسی کنید.
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، ٍجَد قطعٌ برجستٌ برای آن با یک آیکن کَچک در KWFinderی در با کلیک کردن رٍی یک کلهٌ کلید
 شَد: جدٍل نتایج جستجَ نشخص نی

 

یکی دیگر از ننابع بسیار نفید برای بررسی کلهات کلیدی نَرد استفادى در قطعات برجستٌ، کادری نَسَم بٌ 
 است کٌ نعهَالً پایین قطعٌ برجستٌ قرار دارد....« پرسند  يهچنین نردم نی»یا  People also askباکس 

 تر بٌ سَاالت پاسخ دادن ير چٌ سریع -2

، پاسخ دادن بٌ سَاالت کاربران در اسرع ٍقت است. بٌ این فیچر اسنیپتکلید اصلی برای قرار گرفتن در 
 .شَد سبک نَیسندگی، سبک نَیسندگی يرم نعکَس گفتٌ نی

https://kwfinder.com/
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 کنید. این یعنی شها اٍل تعریف را ارائٌ کردى ٍ بعد جزئیات الزم را ارائٌ نی

 پیرٍی از اصل تعداد کلهات بًینٌ -3

تَان تعداد کلهات یک کادر برجستٌ را بٌ صَرت دقیق نشخص کرد. گَگل بخشی از نتن را بٌ شکل  نهی
ن نَرد نظر برای درج در قطعٌ برجستٌ بٌ شَد کٌ طَل نت کند. انا نعهَالً تَصیٌ نی خَدکار انتخاب نی

 کلهٌ طَل دارند. 11تا  11اندازى طَل نتداٍل این قطعٌ باشد. کٌ بیشتر آنًا 

 اند يایی باعث نَفقیت رقبای شها شدى بررسی کنید کٌ چٌ رٍش -4

يایی  نیکبٌ عنَان آخرین نکتٌ، از قطعات برجستٌ نَجَد استفادى کردى ٍ بررسی کنید رقبای شها از چٌ تک
 استفادى کردى اند.

 بٌ این نَارد تَجٌ کنید:

 )نَع قطعٌ برجستٌ )پاراگراف، فًرست، جدٍل 
 طَل نتن 
 ٌنحَى قرار گرفتن نتن در صفح 
 ٍجَد عکس 
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 بک لینک ٍ لینک سازی: بخش ششو

تجَ يای بًینٌ سازی نَتَريای جس ترین جنبٌ بٌ یکی از نًو نبتدیانسئَ برای  آنَزشاز  بخشدر ششهین 
 پردازیو. نی

 

 بک لینک چیست؟

گَییو  لینک بديد، نی Bبٌ صفحٌ  Aای دیگر است. اگر صفحٌ  بک لینک نَعی لینک از یک صفحٌ بٌ صفحٌ
 دارد. Aیک بک لینک از صفحٌ  Bصفحٌ 

شَند. بین تعداد ٍ کیفیت بک  يا نحسَب نی يای تنظیو رتبٌ سایت ترین سیگنال يا یکی از نًو بک لینک
 ا ٍ رتبٌ سایت شها ارتباط نستقیهی ٍجَد دارد.ي لینک

 يا دلیل ايهیت بک لینک

 يای نَتَريای جستجَ بَدند. از يهان ابتدا یکی از عَانل تأثیرگذار در الگَریتو يا بک لینک

کنند. طراحان نَتَريای جستجَ نتَجٌ  يای دانشگايی عهل نی يا بٌ نَعی نثل ارجاعات نَشتٌ این لینک
گر ننابع باکیفیت زیادی بٌ یک صفحٌ خاص لینک بديند، پس بٌ احتهال زیاد آن صفحٌ شدى اند کٌ ا

 ارزشهند ٍ قابل اعتهاد است.

https://arkad.ir/guide-to-link-building/
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Link equity لینک( سًو )ارزش 

رٍد کٌ اعتبار یک صفحٌ از  شَد( در نَاقعی بٌ کار نی يو گفتٌ نی Link juice)کٌ بٌ آن  Link equityاصطالح 
 شَد. ی دیگر ننتقل نیا طریق لینک دادن بٌ صفحٌ

 PageRankالگَریتو 

يا را در  يای سایت طراحی کردى بَد کٌ ارزشهندی ٍ تعداد بک لینک PageRankگَگل الگَریتهی بٌ نام 
 بست تا ايهیت صفحات را در نتایج جستجَ نشخص کند. سیستو رتبٌ بندی آن بٌ کار نی
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 عبارتند از:یک صفحٌ تأثیرگذارند،  PageRankسٌ فاکتَری کٌ بر 

 يای صفحٌ بیشتر باشد، بًتر است. يا: ير چقدر تعداد بک لینک تعداد بک لینک 
 تعداد لینک ( يای نَجَد در صفحٌ لینک ديندى: ارزش لینکlink equity ٌبین يهٌ صفحاتی ک )

 شَد. لینک آنًا در صفحٌ لینک ديندى درج شدى، تَزیع نی
 PageRank ای با  بٌ دست آندى از صفحٌيای  صفحٌ لینک ديندى: بک لینکPageRank ارزش  ،باالتر

 بیشتری دارند.

 PageRankنعیار 

 01را با نعیار قدیهی بٌ يهین نام کٌ گَگل از آن برای نهایش رتبٌ صفحات از صفر تا  PageRankالگَریتو 
 کرد، اشتباى نگیرید. استفادى نی

ينَز  PageRankنار گذاشتٌ شدى انا الگَریتو ک PageRankاین دٍ نفًَم یکسان نیستند ٍ ير چند نعیار 
 جزء فاکتَريای رتبٌ ديی گَگل است.

 

 يا انَاع لینک

 ترین آنًا عبارتند از: يای نختلف تقسیو کرد کٌ نًو يا را بٌ دستٌ تَان لینک نی

 يای داخلی ٍ خارجی لینک

ت بٌ صفحٌ دیگری از يهان تعریف این دٍ نَرد کانالً نشخص است. لینک داخلی، لینکی از یک صفحٌ سای
 سایت است انا لینک خارجی یعنی درج لینک یک سایت دیگر.

 Nofollowيای  لینک

 ٍجَد دارد. ”rel=”nofollowآن صفت  HTML، لینکی است کٌ در کد nofollowلینک 
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م تَسط گَگل نعرفی شد ٍ با استفادى از آن در ٍاقع بٌ نَتَريای جستجَ اعال 2111این صفت در سال 
 nofollowنعهَالً در چنین نَاردی از صفت را بٌ صفحات لینک شدى ارسال نکند.  link equityکنید کٌ  نی

 شَد: استفادى نی

 يای اسپو نبارزى کرد چَن ارزش  تَان با کاننت يا: با انجام این کار نی يای درج شدى در کاننت لینک
 شَد. يا کهتر نی يای درج شدى در کاننت لینک

 يهکار ٍ اسپانسری: با استفادى از صفت  يای لینکnofollow قَانین گَگل دربارى خرید بک لینک را ،
 کنید. نقض نهی

 يایی را  يایی کٌ تهایل بٌ تأیید ٍ حهایت از آنًا ندارید: گايی اٍقات لینک سایت لینک بٌ ٍبسایت
 کنید کٌ بٌ ير دلیلی تهایل ندارید آنًا را تأیید کنید. در نطلب درج نی

ٍجَد ندارد چَن چنین پارانتری ٍجَد خارجی ندارد. از  dofollowاز نظر فنی چیزی بٌ اسو بک لینک َجٌ: ت
 شَد. يای نعهَلی استفادى نی ٍ لینک nofollowيای  این اصطالح برای ایجاد تهایز بین لینک

 ایای دیگری دارند:کنند انا نز ای دیگر ننتقل نهی اعتبار صفحٌ را بٌ صفحٌ nofollowيای  ير چند لینک

  يای  اعالم کرد کٌ لینک 2109عهل کردن بٌ عنَان سرنخی برای گَگل: گَگل در سالnofollow  ٌرا ب
 گیرد. يا در نظر نی عنَان سرنخی برای درک ٍ تحلیل بًتر لینک

  جذب ترافیک: ير چند لینکnofollow تَاند کند انا نی از نظر سئَ انتیاز خاصی برای شها ایجاد نهی 
 ننجر بٌ جذب ترافیک نرتبط شَد.

 يای  يا: استفادى از لینک تنَع لینکnofollow يای نَرد  يای نختلف لینک ننجر بٌ افزایش تنَع ندل
 در یک سایت بسیار عجیب است. nofollowشَد ٍ نبَد حتی یک لینک  استفادى در سایت شها نی

 يای سایت نجهَعٌ لینک

شَد یکی از اصطالحات  يای سایت گفتٌ نی کلی بٌ آنًا پرٍفایل لینکيای سایت کٌ بٌ طَر  نجهَعٌ لینک
يایی کٌ بٌ سایت شها اشارى دارند استفادى  نًو در حَزى سئَ است. از این اصطالح برای تَصیف يهٌ لینک

 شَد. نی

 يای سایتتان دارد. يای سایت شها ارتباط نستقیهی با رتبٌ کیفیت پرٍفایل لینک

 يایی است: ب دارای چنین ٍیژگییک پرٍفایل لینک خَ

 يو لینک تنَع: ٍجَد ترکیبی نناسب از انَاع لینک( يای نعهَلی ٍ يو  يای نختلفnofollow ٍ )
 يای طبیعی. انکرتکست
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 يای  يای باکیفیت: یک پرٍفایل خَب نتشکل از تعدادی بک لینک باکیفیت از ٍبسایت بک لینک
 نرتبط است.

يای اسپو در بًترین حالت نادیدى گرفتٌ شدى ٍ در  کیفیت از ٍبسایت بی از طرفی ٍجَد تعداد زیادی لینک
 زند. بدترین حالت بٌ رتبٌ سایت شها آسیب نی

 انکرتکست

کند تا  انکرتکست بخش قابل نشايدى ٍ قابل کلیک یک يایپرلینک است. این نتن بٌ خزشگريا کهک نی
 نَضَع صفحٌ لینک شدى را درک کنند.

 

 يای پرکاربرد عبارتند از: رتکستچند نهَنٌ از انک

  :نثل نام برندArkad 
  سئَ آنَزشتطبیق کانل: نثل 
  سئَ غیر حضَریآنَزش تطبیق جزئی: نثل 
 عهَنی: نثل بیشتر بخَانید 
 URL Naked )نثل )عادی :https://arkad.ir/guide-to-link-building 

عبارات نرتبط استفادى شَد، نهکن است  اگر صفحات بیشتری بٌ سایت لینک ديند ٍ در انکرتکست آنًا از
 سایت شها بتَاند در نَتَريای جستجَ برای این عبارات رتبٌ بگیرد.

بلکٌ کانالً البتٌ این نکات بٌ این نعنا نیست کٌ باید انکرتکست را بٌ ير قیهتی پر از کلهات کلیدی کنید. 
 يای نختلف باشید. کرتکستبرعکس باید بسیار نراقب ٍ بٌ دنبال ترکیبی طبیعی از انَاع ان
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يا را شناسایی ٍ ٍبسایت نتخلف را جریهٌ  نهکن است گَگل تالش ٍاضح برای دستکاری انکرتکست لینک
 کند.

 يای یک بک لینک ارزشهند ٍیژگی

 شَند. يا بٌ یک شکل ساختٌ نهی يهٌ بک لینک

، دٍ بک لینک بر اساس nofollowيای داخلی ٍ خارجی ٍ استاندارد ٍ  يای ٍاضح بین لینک بٌ غیر از تفاٍت
يای دیگر ارسال  را بٌ سایت link equityفاکتَريای نختلف ارزش نتفاٍتی دارند )ٍ نیزان نتفاٍتی از 

 کنند(. نی

 يایی دارد: یک بک لینک ارزشهند چنین ٍیژگی

 نرتبط بَدن -1

باید نَضَعی یکسان یا یک بک لینک ارزشهند بٌ نَضَع نَرد نظر ارتباط دارد. یعنی صفحٌ لینک ديندى 
 نشابٌ با صفحٌ لینک شدى داشتٌ باشد.

دارید ٍ دٍ بک لینک برای آن ایجاد شدى کٌ یکی از نطلبی  آنَزش سئَ فرٍشگاىاگر نطلبی دربارى  برای نثال:
بٌ دست آندى است، بک « شغل سئَ»ٍ دیگری از نطلبی دربارى « آنَزش سئَ نحصَالت در ٍردپرس»دربارى 

 رزش بیشتری دارد.لینک اٍل ا
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 يایی نعتبر بٌ دست آندن از ٍبسایت -2

يای باکیفیتی بٌ آنًا ارجاع کنند، بٌ نَبٌ  تَضیح دادیو، صفحاتی کٌ لینک PageRankيهانطَر کٌ قبالً دربارى 
 بیشتری بٌ سهت صفحٌ شها ارسال خَايند کرد. link equityخَد 

يای ایجاد شدى برای شها يو  ری داشتٌ باشد، بک لینکير چقدر صفحٌ لینک ديندى اعتبار ٍ قدرت بیشت
 ارزشهندتر خَايد بَد.

يیچ نعیار رسهی از سَی گَگل ننتشر نشدى کٌ نیزان اعتبار یک صفحٌ را نشخص کند انا در ابزاريای 
 کنند. تجاری نعیاريای نختلفی يستند کٌ بٌ شها برای تخهین زدن نیزان ارزش ٍ اعتبار صفحات کهک نی

 يستند. Mozاز  Domain Authority  ٍPage Authorityترین نعیاريا  بنحبَ

 ننحصربفرد بَدن -3

 ننحصربفرد بَدن یک لینک سطَح نختلفی دارد:

 الف( در سطح ٍبسایت

يای بٌ دست آندى از سایتی  دریافت بک لینک از سایتی کٌ قبالً بٌ شها لینک ندادى ارزشهندتر از بک لینک
 ار را انجام دادى باشد.است کٌ قبالً این ک

 بک لینک از یک سایت است. 05سایت نختلف بًتر از داشتن  01بک لینک از  01داشتن 

يا بٌ این نعنا نیست کٌ داشتن تعدادی بک لینک از یک سایت بد است بلکٌ فقط  این صحبتتَجٌ: 
 يا کهتر باشد. نهکن است ارزش این لینک

 ب( در سطح صفحٌ

 حٌ داشتٌ باشید، نهکن است ارزش لینک اٍل نسبت بٌ لینک دٍم بیشتر باشد.اگر دٍ لینک از یک صف

گرفت. نشخص نیست کٌ انرٍزى رفتار گَگل بٌ چٌ  فقط اٍلین انکرتکست را در نظر نی 2119)گَگل در سال 
 صَرت است انا بٌ احتهال زیاد تغییر کردى(.

 يا ج( تعداد سایر لینک

 شَد. برابر بین يهٌ صفحات لینک شدى تَزیع نیبٌ شکل  PageRankنکتٌ آخر اینکٌ، 
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تفاٍت  لینک 11ای حاٍی  ٍ صفحٌ لینک 1ای حاٍی  بنابراین بین بک لینک بٌ دست آندى با صفحٌ
 چشهگیری ٍجَد دارد.

 قرار داشتن در باالی نتن -4

 لینک باکیفیت، لینکی است کٌ باعث جذب ترافیک برای شها شَد.

الً بدیًی ٍ نسلو يستند، دالیل دیگری يو ٍجَد دارد کٌ بٌ بحث سئَ نربَط عالٍى بر این دالیل کٌ کان
کند کٌ  ی( استفادى نReasonable Surfer Modelيستند. گَگل از ندلی نَسَم بٌ ندل پیهایش ننطقی )

کٌ یک لینک  PageRankکند: "نیزان  نیزان احتهال کلیک کردن کاربر رٍی یک لینک را پیش بینی نی
 "شَد. تَاند ارسال کند بر اساس احتهال کلیک کردن رٍی یک لینک تَسط کاربران نشخص نی نی
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يای ٍبالگ  باالی پست يای ارزشهند را در گَگل گفتٌ بَد: کٌ باید".. لینک webspamنت کاتس رئیس سابق 
 قرار ديید."

 ديد. تر باشد، گَگل ايهیت بیشتری بٌ آن نی تر ٍ قابل تَجٌ ير چقدر نحل درج یک بک لینک برجستٌ

بٌ عبارت دیگر بک لینکی کٌ باالی یک نقالٌ گرفتٌ باشد نسبت بٌ بک لینکی کٌ پایین نقالٌ باشد بًتر کار 
 ر از بک لینک فَتر یا نَار کناری سایت است.کند ٍ بک لینک پایین نقالٌ يو بًت نی

 داشتن انکرتکست نرتبط -5

 يا نقش نًهی در لینک سازی دارند. انکرتکست

تر یا  در ٍاقع بک لینکی با انکرتکست نرتبط بٌ صفحٌ لینک شدى ارزشهندتر از بک لینکی با انکرتکست کلی
 نانربَط است.

 کند. این نَضَع برای نتن اطراف لینک يو صدق نی

 آیا باید لینک سازی را انجام ديید؟

يایی باکیفیت بٌ آن نیاز دارید تَلید نحتَای خَب  در حالت ایدى آل، تنًا چیزی کٌ برای کسب بک لینک
 تر است: است. انا ٍاقعیت کهی پیچیدى

 يای باکیفیت بدٍن تالش از سهت خَد شها بسیار سخت است )اگر  بٌ دست آٍردن بک لینک
 يای تازى کار. هکن(. بَیژى برای سایتنگَییو غیرن

 يای تازى  رتبٌ گرفتن بدٍن بک لینک کار بسیار سختی است )اگر نگَییو غیرنهکن(. بَیژى برای سایت
 کار.

بٌ يهین علت لینک سازی بخش نًهی از استراتژی سئَ است انا از طرفی یک نَضَع بحث برانگیز يو 
 شَد. نحسَب نی

 گَید: در راينهای کیفیت خَدش نیيا ندارد ٍ  ش برای دستکاری رتبٌ سایتگَگل عالقٌ چندانی بٌ تال

يای سایت در نتایج جستجَ طراحی شدى باشد نهکن  یا رتبٌ PageRankير لینکی کٌ با يدف دستکاری 
 شَد. يای لینک سازی نحسَب شدى ٍ نقض قَانین گَگل ٍبهستر نحسَب نی است جزء طرح

يایی باکیفیت جذب  يا یعنی نباید تالش کنید کٌ برای سایتتان بک لینک بتتَان گفت کٌ این صح انا نهی
 شَند. يای لینک سازی از نَع اسپو یا دستکاری نحسَب نهی کنید. چَن يهٌ رٍش
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کنند ٍ از طرفی برای کاربران يو  يای بی شهاری يستند کٌ بٌ شها برای جذب بک لینک کهک نی تکنیک
يای اسپو یا خرید لینک سریع بٌ پاسخ  يا بٌ اندازى نَشتن کاننت رٍش کنند. فقط این ایجاد ارزش نی

 رسند. نهی

 آیا لینک خریدن کار درستی است؟

کنند کٌ چنین کاری را انجام  خریدن بک لینک یک بحث کانالً نجزا است. بیشتر کارشناسان سئَ تَصیٌ نی
 نديید.

 لینک خریدن دٍ ایراد اساسی دارد:

 :خریدن بک لینک از نظر گَگل بٌ يیچ ٍجٌ قابل قبَل نیست ٍ اگر گَگل  با ریسک يهراى است
کند کٌ نهکن است  ( نیmanual penaltyسایت شها را جریهٌ دستی )نتَجٌ چنین اقدانی شَد 

 يرگز نتَانید از آن خالص شَید.
 لینک  بکفقط یک يای باکیفیت با يزینٌ زیادی يهراى است )قیهت  يزینٌ زیادی دارد: خریدن لینک

يای  شَد( البتٌ فقط یک بک لینک باعث کسب رتبٌ شرٍع نی يزار تَنان در ناى 111از  ،باکیفیت
 شَد بنابراین برای رسیدن بٌ نتیجٌ باید يزینٌ زیادی صرف کنید. خیلی خَب نهی

با این حال، صنعت فرٍش لینک بسیار پررٍنق است ٍ خرید بک لینک یکی از اقدانات نتداٍل نحسَب 
 َد.ش نی

تصهیو نًایی با خَد شهاست. فقط تَجٌ داشتٌ باشید کٌ این استراتژی پرخطر است ٍ نهکن است در بلند 
 ندت شها را بٌ نتیجٌ نرساند.
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 يای لینک سازی استراتژی

ترین آنًا  نَرد از نتداٍل 1بٌ  دٍرى جانع سئَيا، ترفنديا ٍ نکات بیشهاری دارد کٌ در این  لینک سازی تکنیک
 دازیو.پر نی

 نحتَای قابل لینک شدن

است  –نحتَای قابل لینک شدن  –ترین تکنیک لینک سازی، تَلید نحتَایی ارزشهند ٍ ننحصربفرد  طبیعی
 کٌ باعث جذب بک لینک شَد.

تَاند از ير نَعی باشد انا نعهَالً این تکنیک برای چنین نطالبی بًتر کار  نحتَای قابل لینک شدن نی
 کند: نی

 نعراينهای جا 
 يای بزرگ لیست 
 يای ننحصربفرد نطالعٌ با دادى 
 )ننابع اطالعاتی )فًرست نشاغل 
 ابزاريای رایگان 

 يایی است کٌ تهایل داشتٌ باشند لینک سایت شها را درج کنند. نرحلٌ بعدی پیدا کردن سایت

رى ٍ تَانید با افراد خب نکتٌ: گايی اٍقات نیاز نیست کٌ نستقیهًا درخَاست بک لینک کنید. نی
 اینفلَئنسريای حَزى خَدتان تهاس گرفتٌ ٍ از آنًا بخَايید دربارى شها بٌ صَرت صادقانٌ نظر بديند.

اگر نطالب شها ٍاقعًا ارزشهند ٍ ننحصربفرد باشند )کٌ برای جَاب دادن این استراتژی، ٍجَد چنین 
یتشان درج کردى یا در يایی ضرٍری است( نهکن است خَد این اشخاص لینک نطالب شها را در سا ٍیژگی
 يای اجتهاعی آنًا را تبلیغ کنند. شبکٌ

 تَانند در آیندى برای شها نفید باشند. ديید کٌ نی بعالٍى، با این اقدام رٍابط ارزشهندی تشکیل نی

يای داخلی بٌ سایر صفحات  تَانید از طریق لینک ٍقتی برای نطالب خَدتان بک لینک جذب کردید، نی
 ( بفرستید.link juiceلینک جَس )
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 نحتَانَیسی بٌ عنَان نًهان

يای لینک سازی است. این  ترین تکنیک ( بٌ عنَان نًهان یکی از نحبَبٍبالگ نَیسینحتَا نَیسی )یا 
 تکنیک بسیار سادى )البتٌ نٌ راحت( ٍ نقیاس پذیر است.

 نراحل کلی ٍبالگ نَیسی نًهان بٌ این ترتیب است:

( است. Aنَیسد کٌ این نطلب حاٍی لینکی بٌ سایت خَدش ) نی Bی سایت نطلبی برا Aنَیسندى سایت 
 یک بک لینک رایگان. Aکند ٍ سایت  یک نطلب رایگان دریافت نی Bسایت 

کنند، در  يای حَزى فعالیت خَدتان کٌ تَلید نحتَا تَسط نًهان را قبَل نی برای پیدا کردن ٍبالگ
يای نرتبط فیلتر کنید. نثالً "نام صنعت نَرد  نید تا ٍبسایتجستجَی گَگل از عهلگريای نختلف استفادى ک

 نظر" + "برای نا بنَیسید."

يا، شرایط تَلید نحتَای نًهان برای آنًا را نطالعٌ کردى ٍ بعد با آنًا تهاس  پس از پیدا کردن این سایت
 بگیرید.

https://arkad.ir/make-money-through-the-blog/
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 يای رقبا بک لینک

يایی است کٌ نهکن است نایل  ی پیدا کردن سایتيای رقبا راى خیلی خَبی برا بررسی کردن پرٍفایل لینک
 اند(. يای سایت شها باشند )چَن قبالً بٌ یک صفحٌ نشابٌ لینک دادى بٌ درج لینک

رای پیدا کردن ( نیاز دارید کٌ بٌ شها بLinkMinerبرای انجام این کار فقط بٌ یک ابزار تحلیل بک لینک )نثل 
 بک لینک رقبا کهک کند.

 تَانید این کار را با نشخص کردن داننٌ انجام ديید: نی

 

  

https://linkminer.com/
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خَايید برای آن  خاص شَید )یعنی پست سایت رقیب دربارى يهان نَضَعی کٌ نی URLیا نتهرکز بر یک 
 لینک بگیرید(:

 

يا ٍ غیرى(  تبار ٍ قدرت، انکرتکست، صفتيا بٌ يهراى اطالعات جانبی آنًا )اع بٌ این ترتیب يهٌ بک لینک
 شَند. نهایش دادى نی

 ينگام تحلیل بک لینک رقبا این نکات را در نظر داشتٌ باشید:

 يا: آیا این صفحٌ با نحتَای شها ارتباطی دارد؟ تناسب لینک 
 قدرت لینک: اعتبار ٍ قدرت صفحٌ نَرد نظر چقدر است؟ 
 لینک را دریافت کنید؟ تَانید يهان بک دشَاری: آیا شها يو نی 

نرحلٌ بعدی تهاس با نالک ٍبسایت نَرد نظر برای درج لینک شها بٌ جای رقیب یا اضافٌ کردن آن بٌ 
 عنَان یک ننبع دیگر است.
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 تکنیک آسهان خراش

 کند: تکنیک آسهان خراش بٌ این صَرت کار نی

از آن تَلید کنید )تکنیک نحتَای بًترین نقالٌ دربارى یک نَضَع خاص را پیدا کردى، نحتَایی بًتر  .0
 برابری(. 01

اند تهاس گرفتٌ ٍ از آنًا بخَايید لینک شها  يایی کٌ بٌ رقیب شها لینک دادى سپس با يهٌ سایت .2
 را درج کنند.

 يای لینک سازی پرکاربرد سایر رٍش

 َايید بٌ جای يای غیرفعال را پیدا کردى ٍ از آنًا بخ يایی با لینک يای ناقص: ٍبسایت بازسازی لینک
 يای ناقص لینک شها را درج کنند. لینک

  :با ابزاری نثل  يایی کٌ از برند شها بدٍن لینک نام بردى سایتذکر نام برند( اند راGoogle Alerts )
 .پیدا کردى ٍ از نالکشان بخَايید لینک سایتتان را درج کند

  نقد ٍ بررسی: دربارى یک نحصَل یا سرٍیس نظر بنَیسید تا نام شها يهراى لینک سایتتان کنار
 نظرتان درج شَد.

  نظرکارشناسان یا نقاالت نعرفی نحصَل: حضَر در نقاالتی کٌ بٌ نظر کارشناسان نیاز دارند )تکنیک
HARO.) 

 بک لینک ( يای اجتهاعیnofollow )–  يای اجتهاعی، تبلیغ آن در  در شبکٌبٌ اشتراک گذاشتن نحتَا
 يا ٍ نطالب نرتبط. ، شرکت در بحثتلگرام، ٍاتساپ، اینستاگرام

 خيای پرسش ٍ پاس يا ٍ سایت انجهن (nofollowاستقرار نناسب ٍ درست لینک :)  يا درQuora  یا
Reddit ی اسپو يا تَاند ترافیک زیادی برای سایت شها جذب کند انا نثل يهیشٌ از درج کاننت نی

 .نیدخَدداری ک

  

https://www.google.com/alerts


 آموزش سئو 

 

Arkad.ir  82 

 تحلیل ٍ نعیاريا :بخش يفتو

يا باید با آنًا  سئَ، نگايی بٌ ابزاريای تحلیلی نًو داریو کٌ يهٌ نالکان ٍبسایت آنَزشاز  بخشدر آخرین 
 آشنا بَدى ٍ از آنًا استفادى کنند.

 د.شَ تحلیل ٍبسایت یکی از اقدانات نًو برای بًینٌ سازی نَتَريای جستجَ نحسَب نی

کند. استفادى از  کانالً صدق نی« کند ير چیزی ارزیابی شَد، بًبَد پیدا نی»در حَزى سئَ این شعار کٌ 
ابزاريای نناسب برای نظارت ٍ تحلیل عهلکرد سایت شها بٌ پیدا کردن پاسخ سَاالت نًو در حَزى سئَ 

 کند از جهلٌ اینکٌ: کهک نی

 برای چٌ کلهات کلیدی در گَگل رتبٌ گرفتید؟ 
 نرخ کلیک صفحات سایت شها در نتایج جستجَ چقدر است؟ 
 بازدیدکنندگان سایت شها از چٌ کشَری يستند؟ 
 کنند؟ يایی بیشترین حجو ترافیک را برای شها جذب نی چٌ کانال 
 کنند؟ بازدیدکنندگان سایت چگَنٌ با صفحات تعانل برقرار نی 
 پربازدیدترین صفحات سایت شها چٌ صفحاتی يستند؟ 

ابزار تحلیلی نًو را  1، در ادانٌ ٍ آنَزش ابزار يای سئَ هک بٌ شها جًت درک ير چٌ بًتر اصَل کاربرای ک
 ٍبسایتی باید از آنًا استفادى کند.ير کنیو کٌ نالک  نعرفی نی
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 کنسَل جستجَی گَگل

ى از آن کنسَل جستجَ یک ابزار رایگان آنالین است کٌ گَگل آن را طراحی کردى تا ٍبهستريا با استفاد
 عهلکرد سایتشان در نتایج جستجَی گَگل را بررسی کردى ٍ قابلیت نشايدى ٍ دید سایتشان را ارتقاء ديند.

 

تَان جایگزینی برای آن پیدا کرد. يهانطَر کٌ اشارى شد  این ابزار بسیار نًو ٍ ضرٍری است ٍ بٌ سختی نی
 ير نالک سایتی باید از این ابزار استفادى کند.

این ای تنظیو ٍ راى اندازی کنسَل جستجَی گَگل اٍل باید ثابت کنید کٌ نالک سایت يستید. در تَجٌ: بر
 نحَى انجام این کار بٌ صَرت نرحلٌ بٌ نرحلٌ تشریح شدى است. راينها

يای نختلفی از بررسی اجهالی عهلکرد سایت تا  قابلیت کنسَل جستجَ نتشکل از چندین داشبَرد است کٌ
 ديد. گزارش نشکالت آن را در اختیار شها قرار نی

 Performance تَانید بررسی کنید کٌ عهلکرد سایت شها در نتایج  )بررسی عهلکرد(: با این قابلیت نی
 جستجَ بٌ چٌ صَرت است.

  بررسیURLد.یکن صفحات سایتتان اطالعات کسب نی : با این قابلیت دربارى نسخٌ ایندکس شدى 
 Coverage  :)کند کٌ کدام صفحات سایت شها در گَگل ایندکس  این بخش نشخص نی)پَشش

 ديد. اند ٍ در صَرت ٍجَد ير نشکلی، گزارش آن را در اختیار شها قرار نی شدى

https://mangools.com/blog/google-search-console/
https://mangools.com/blog/google-search-console/
https://mangools.com/blog/google-search-console/
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 Sitemapsيای  پتَانید یک سایت نپ جدید اضافٌ کنید ٍ ٍضعیت سایت ن : در این قسهت نی
 قبلی ٍ نشکالت احتهالی آنًا را نشايدى کنید.

 Removals يای حذف شدى(: بٌ عنَان ابزاری برای حذف نَقت ير صفحٌ از نتایج جستجَ  )آیتو
 کند. عهل نی

 Enhancements  ارتقاء ٍ بًبَد(: دربارى ارتقايای صَرت گرفتٌ در سایت )نثل(AMPيای سایت  ، لینک
 کند. اطالعات ارائٌ نی ،کاربری ٍ کاربردپذیری صفحات يایٌ ( ٍ يهچنین تجربٍ غیرى

 Manual action يای احتهالی کٌ گَگل برای سایت  تَانید جریهٌ )جریهٌ دستی(: در این قسهت نی
 شها در نظر گرفتٌ را نشايدى کنید.

 Security issues تان )نشکالت اننیتی(: در این بخش ير گَنٌ نشکل اننیتی شناسایی شدى در سایت
 کنید. را نشايدى نی

 Linksيای سایت )يو داخلی ٍ يو خارجی(. : بررسی اجهالی لینک 

پردازیو  بٌ آن نی بخش از آنَزش سئَکنید ٍ در این  گزارشی کٌ نعهَالً بیشتر ٍقت خَدتان را صرف آن نی
 ( است.Performance reportگزارش عهلکرد )

 (Performance reportگزارش عهلکرد )

Performance report  یا گزارش عهلکرد یک بررسی دقیق ٍ جانع از عهلکرد سایت شها در نتایج جستجَی
يای  تَانید آنًا را طَری تنظیو کنید کٌ دادى کند کٌ نتشکل از سٌ بخش نختلف است ٍ نی گَگل ارائٌ نی

 نَرد نیازتان را ببینید:

 Top filter – کند. دى ٍ فیلتر کردن ابعاد را فرايو نیانکان انتخاب نَع، بازى زنانی ٍ نحدٍدى دا 
 Metrics chart –  يا، نیانگین  يا، نهایش ديد )تعداد کلیک شاخص اصلی نهایش نی 1نهَداری با

CTR تَانید با کلیک رٍی نعیاريای نَرد نظر ترکیبی از آنًا را انتخاب کنید. (. نیٍ نَقعیت 
 Dimension tabs with data table – تَانید ابعاد نَرد نظرتان را انتخاب  ز این گزینٌ نیبا استفادى ا

 يا را بٌ شکل یک جدٍل سادى نشايدى کنید. کردى ٍ دادى
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 Google Search Centralتَانید این ٍیدیَی آنَزشی کَتاى از  برای بررسی اجهالی طرز کار گزارش عهلکرد، نی
 را نشايدى کنید:

 

يا یا برترین صفحات، گزارش عهلکرد یک ننبع  فید( نثل برترین کَئریيای سادى )انا بسیار ن بٌ غیر از دادى
 غنی از اطالعات جانع دربارى عهلکرد سایت شهاست.

 کنیو: در ادانٌ چند کاربرد خاص این گزارش را نرٍر نی
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 شَند پیدا کردن نشکالتی کٌ باعث افت عهلکرد سایت نی

يا( يهیشٌ سعی کنید با  نثالً افت ناگًانی تعداد کلیکينگام تحلیل تغییرات ایجاد شدى در عهلکرد سایت )
 بررسی ابعاد نختلف نَضَع، ریشٌ اصلی نشکل را پیدا کنید.

گايی اٍقات، نهکن است عهلکرد کلی سایت بٌ طَر چشهگیری تحت تأثیر تغییرات ایجاد شدى در یک 
ربَط بٌ یک نَع دستگاى کشَر خاص، افت رتبٌ نربَط بٌ یک کلهٌ کلیدی نًو یا نشکالت عهلکردی ن

 خاص قرار بگیرد.

( تا نًو ترین Top filter ،Date ،Compareنکتٌ: یک نقایسٌ از دٍ بازى زنانی نتَالی انجام ديید )بخش 
 تغییرات ایجاد شدى نسبت بٌ بازى زنانی قبلی را نشايدى کنید.

 نیاز دارند CTRپیدا کردن صفحاتی کٌ بٌ بًینٌ سازی 

يای يهیشگی کٌ حاال نرخ کلیک کهی دارند، داشتٌ باشید )با استفادى از نعیار  کَئرینگايی بٌ برترین 
Average CTR  ٌیا نقایسImpressions  ٍClicks.) 

را با نَشتن یک تگ عنَان ٍ تَضیحات نتای بًتر برای صفحٌ  CTRاحتهال زیادی ٍجَد دارد کٌ بتَانید 
 اید( ارتقاء ديید. رفتٌای کٌ برای آن کَئری رتبٌ گ نَرد نظر )صفحٌ
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 نقایسٌ عهلکرد رٍی کانپیَتر ٍ نَبایل

 را انتخاب کنید. Compareگزینٌ  Filterدر فیلتر باال، ابعاد دستگاى را انتخاب کردى ٍ بٌ جای 

 

تَانید نقایسٌ عهلکرد صفحٌ نَرد نظر بین کانپیَتر ٍ نَبایل را نشايدى کنید ٍ برای بًینٌ  در اینجا نی
 چٌ بیشتر سایت خَدتان اقدام کنید. سازی ير

 تَانید بٌ راحتی برای آنًا رتبٌ بگیرید پیدا کردن کلهات کلیدی کٌ نی

يایی کٌ برای آنًا رتبٌ بیست یا بًتر دارید  ٍ فقط کَئری ردى( از فیلتر استفادى کdimensionsدر جدٍل ابعاد )
 َ ٍ یا قبل از آن برای آنًا رتبٌ گرفتید(.نتایج جستج دٍمرا انتخاب کنید )یعنی کلهاتی کٌ در صفحٌ 

ای کٌ برای این کلهات کلیدی رتبٌ گرفتٌ را  صفحٌ Pagesٍقتی چنین کلهات کلیدی را پیدا کردید، در صفحٌ 
يای بًتر فقط بٌ یک بًینٌ سازی کَچک  پیدا کنید. اینًا صفحاتی يستند کٌ نهکن است برای کسب رتبٌ

 نیاز داشتٌ باشند.

ای کٌ آن کلهٌ کلیدی را يدف گرفتٌ اصالح کرد یا نحتَای جدیدی تَلید  تَان صفحٌ د کٌ آیا نیبررسی کنی
 کرد کٌ نتهرکز بر کلهٌ کلیدی نَرد نظر باشد.
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 نقایسٌ جستجَيای برنددار ٍ غیربرنددار

 (.queries containingيای حاٍی برند خَدتان را ببینید ) نی تَانید از فیلتر باالیی استفادى کنید تا فقط کَئری

تَانید از حجو ترافیک جذب شدى تَسط کلهات کلیدی برنددار ٍ عهلکرد این کلهات کلیدی  بٌ این ترتیب نی
 در جستجَی گَگل نطلع شَید.

 

Google Analytics 

Google Analytics  بٌ اختصار(GA یک ابزار تحلیلی رایگان است کٌ دربارى ترافیک سایت ٍ رفتار کاربران )
 کند. يای ارزشهند زیادی تَلید نی کند. این ابزار بسیار قدرتهند بَدى ٍ دادى ش ایجاد نیگزار

نشکل اینجاست کٌ خیلی از افراد نبتدی ينگام کار با اکانت گَگل آنالیتیکس خَدشان بٌ دلیل انبَى 
 شَند. گیرد، گیج ٍ سردرگو نی يایی کٌ در اختیارشان قرار نی دادى

يای گَگل آنالیتیکس، نعیاريا، نهَداريا ٍ رٍش نرٍر ٍ رايبری در آن  یعی است. گزارشاین نَضَع کانالً طب
 بسیار پیچیدى است.

ای نیست ٍ فقط باید یک کد خاص را در سایتتان درج کنید.  کار پیچیدى Google Analyticsتَجٌ: تنظیو 
 رجَع کنید. این نقالٌتَانید بٌ  برای کسب اطالعات بیشتر نی

 تَان در گَگل آنالیتیکس پیدا کرد؟ يایی را نی چٌ دادى

Google Analytics .شانل گزارشات نختلفی است 

ديد. برای نشايدى  داشبَرد صفحٌ اصلی یک بررسی اجهالی از نعیاريای عهلکرد بٌ شها نهایش نی
 تَانید گزارش جانع را بررسی کنید. شتر نیاطالعات بی

تَانید آنًا را  شَند کٌ نی گرٍى اصلی تقسیو نی 1کنند بٌ  يایی کٌ ارائٌ نی يا بر اساس نَع دادى این گزارش
 در ننَی سهت چپ نشايدى کنید.

https://blog.hootsuite.com/how-to-set-up-google-analytics/
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 Real-time ٌديند. فعالیت کاربران بٌ يهان صَرتی کٌ در لحظٌ رخ نی –ای(  )لحظ 
 Audience ( )ی، عالیق، ريای آنا ير آنچٌ الزم است دربارى نخاطبان سایتتان بدانید )ٍیژگی –نخاطبان

 يای نَرد استفادى ٍ غیرى(. فناٍری
 Acquisition  )يای ترافیک،  آیند )کانال ترافیک سایت شها از چٌ ننابعی بٌ دست نی –)اکتساب

 برترین صفحات ارجاع ديندى ٍ غیرى(.
 Behavior  )ديند )چٌ صفحاتی را بیشتر  ازدیدکنندگان، چٌ کاريایی در سایت شها انجام نیب –)رفتار

 کنند(. بازدید کردى ٍ چطَر با این صفحات تعانل برقرار نی
 Conversions اطالعاتی دربارى تبدیل بازدیدکنندگان )نطابق با ايداف شها یعنی خرید،  –يا(  )تبدیل

 عضَیت، کلیک رٍی لینک يهکار ٍ غیرى(.

 يا ش بندی دادىبخ

يای خَدتان اطالعات  يا را بیشتر بخش بندی کردى ٍ بر اساس نیازيا ٍ خَاستٌ تَانید دادى در ير گزارش، نی
 بیشتری را نشايدى کنید.

 يای نناسب جًت تحلیل دارند. بخش بندی ٍ فیلتر کردن نقش بسیار نًهی برای انتخاب دادى
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 يا نحدٍدى دادى

 سب اٍلین کاری است کٌ باید با ير ابزار تحلیلی انجام ديید.انتخاب بازى زنانی ننا

ديد کٌ  ابزار انتخاب تاریخ در گَشٌ سهت راست باالی ير گزارش قرار دارد. این ابزار بٌ شها انکان نی
 يای زنانی نختلف نشايدى کردى یا دٍ بازى زنانی را با يو نقایسٌ کنید. يا را در بازى دادى

 

 يا بخش

Segment يا در  ا بخش بٌ ير زیر نجهَعٌ از دادىیGoogle Analytics تَانید یکی از  شَد. نی گفتٌ نی
يای پیش فرض را انتخاب کنید )نثل ترافیک ارگانیک، ترافیک نَبایل( یا برای افزایش سرعت جریان  بخش

 يای جدید ساختٌ ٍ ذخیرى کنید. کار خَدتان بخش

ديد تا حجو نخاطبان  فقط ترافیک ٍبالگ شها را نهایش نیتَانید بخش خاصی بسازید کٌ  نثال: نی
 نقاالت خَدتان را جدا از سایر صفحات نشايدى کنید.
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 این تنظیهات بٌ این شکل است:

 

 (Secondary dimension) بعد ثانَیٌ

 تَانید بٌ بعد اصلی گزارش نَرد نظر اضافٌ کنید. بعد ثانَیٌ، یک بعد اضافٌ است کٌ نی

را  User Typeتَانید بعد ثانَیٌ  ديد، نی کٌ صفحات برتر را نهایش نی All Pagesدر گزارش  برای نثال:
 اضافٌ کنید تا نسبت بازدیدکنندگان جدید بٌ بازدیدکنندگان تکراری در ير صفحٌ را ببینید.

 جستجَ

ایج را نحدٍدتر تَانید با استفادى از آن نت یک آپشن جستجَی سادى باالی ير جدٍل دادى قرار دارد کٌ نی
 کنید.

 يا نفیدترین گزارش

باید یک راينهای جانع بنَیسیو انا ٍاقعیت این  Google Analyticsيای  برای تَضیح يهٌ انکانات ٍ گزارش
 يای سادى کافیست. است کٌ برای اکثر کاربران نبتدی آشنایی با چند نَرد از گزارش
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 يا عبارتند از: نفیدترین گزارش

 ازدیدترین صفحات سایتنشايدى پرب -1

Behavior – Site Content – All Pages 

نحسَب  Google Analyticsسادى ترین گزارش بَدى ٍ یکی از نًو ترین دالیل استفادى از  All Pagesگزارش 
 شَد. نی

کند تا نطالب نَرد عالقٌ کاربران سایت را تشخیص دادى ٍ دربارى اینکٌ چٌ  این گزارش بٌ شها کهک نی
 اتی بٌ بًبَد نیاز دارند تصهیو گیری کنید.صفح
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 کنند نشايدى اٍلین صفحاتی کٌ کاربران در سایت شها نشايدى نی -2

Behavior – Site Content – Landing Pages 

ترین صفحاتی کٌ کاربران  دارد انا فقط نًو All Pagesشبايت بسیار زیادی بٌ گزارش  Landing Pagesگزارش 
 ديد. کنند را نهایش نی سایت شها استفادى نیبرای ٍرٍد بٌ 

)صفحاتی کٌ کاربرانی يهیشٌ از طریق این گزارش برای تحلیل ترافیک ارگانیک گَگل يو نناسب است 
 کنند، صفحات لندینگ يستند(. جستجَ آنًا را پیدا ٍ نشايدى نی
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 پیدا کردن بًترین ننابع ترافیک -3

Acquisition – All Traffic 

 تَاند بسیار نفید باشد. ر از نشايدى عهلکرد صفحات، دانستن ننبع ترافیک يو نیبٌ غی

 يای نختلفی دارد: بخش All Trafficگزارش 

 Channels – يا )ارگانیک، ارجاعی، نستقیو،  ترین کانال نشايدى درصد ترافیک بر اساس نتداٍل
 اجتهاعی ٍ غیرى(.

 Source/medium –  بندی آن )نثل گَگل/ارگانیک، بینگ/ارگانیک( رافیک ٍ دستٌتنشايدى ننشأ. 
 Referrals – کنند. نشايدى برترین صفحاتی کٌ ترافیک را بٌ سهت سایت شها يدایت نی 

 

 کند. برای نثال، فرض کنید کٌ ترافیک سایت شها بٌ طَر ناگًانی جًش پیدا نی

را کٌ بیشترین  source/mediumترکیب  دٍ بازى زنانی را نقایسٌ کردى ٍ Source/mediumنی تَانید در گزارش 
 حجو کاربر نسبت بٌ دٍرى زنانی قبلی دارد را پیدا کنید.

تَانید ابعاد ثانَیٌ نختلفی را اضافٌ کنید تا اطالعات بیشتری پیدا کنید  بعد از پیدا کردن این ترکیب نی
اند یا  ًا ٍارد سایت شها شدىبرای نشايدى صفحاتی کٌ کاربران از طریق آن Landing Page)نثل بعد ثانَیٌ 

 بستٌ بٌ بازار نَرد نظرتان(. Country/Cityبعد ثانَیٌ 
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 شناختن بازدیدکنندگان سایت -4

Audience – Demographics; Audience – Geo – Location 

طالعات تَاند بٌ شها دربارى نخاطبانتان اطالعات بديد. نفیدترین این ا نی Google Analyticsدر نًایت اینکٌ 
Demographics  ٍ )سن، جنسیت(Location .يستند )کشَريا( 

 کنید: را نشايدى نی Genderبرای نثال در ادانٌ تصَیر گزارش 

 

  



 آموزش سئو 

 

Arkad.ir  96 

 نفیدترین نعیاريا

Google Analytics  ٌکنند: نَضَع را ارزیابی نی 1نعیاريای نختلفی دارد ک 

 )حجو ترافیک بٌ دست آندى )نعیاريای اکتساب 
 ل کاربران با سایت شها )نعیاريای رفتاری(نحَى تعان 
 )دستیابی بٌ ايداف )نعیاريای تبدیل 

 نعیاريای جذب ترافیک

نهکن است پرکاربردترین نعیاريای جذب ترافیک را با يو اشتباى بگیرید، تَضیح کلی این نعیاريا بٌ این 
 ترتیب است:

 Users –  یکUser شَد، بازدیديای بیشتر تَسط یک  بٌ ير بازدیدکنندى ننحصربفرد سایت گفتٌ نی
 شَد. نهی Userکاربر ننجر بٌ افزایش تعداد 

  Sessions-  دقیقٌ عدم  11سشن یا نشت بازى زنانی نرٍر فعاالنٌ سایت تَسط یک کاربر است )تا
 کند. فعالیت(؛ نعهَالً یک کاربر در ير سشن از چند صفحٌ بازدید نی

 Pageviews – ٌکند، بازدید نی ای ير زنان کاربر از صفح pageview کند ٍ  یک عدد افزایش پیدا نی
يهیشٌ  pageviewشَد )بنابراین تعداد  ی یک صفحٌ يو در نظر گرفتٌ نی نشايدى چندین بارى
 يا است(. بیشتر از تعداد سشن

کٌ است  (Returning Visitor) درصد بازدیدکنندگان تکرار شَندىیکی از نعیاريای تعانل جالب، نکتٌ: 
 نشايدى کنید. Audience Overviewتَانید آن را در بخش  ین
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 (Bounce rate)  ع یا نرخ پرشنرخ دف

ديد. باال بَدن  کنند نشان نی نرخ دفع، درصد بازدیدکنندگانی کٌ سایت را بدٍن انجام يیچ اقدانی ترک نی
 کهتر، بًتر است. بانس ریتيهیشٌ بد نیست انا در نجهَع  پرشنرخ 

يای ٍبالگی با يو یا صفحات لندینگ با  ٌ نرخ دفع صفحات نشابٌ را بررسی کنید )نثالً پستيهیشنکتٌ: 
 يو( تا بٌ اطالعات نناسبی دست پیدا کنید.

 تعداد صفحات در سشن

 کند. ديد کٌ یک کاربر در یک سشن بٌ طَر نیانگین چند صفحٌ را نشايدى نی این نعیار بٌ شها نشان نی

برای ارتقای این نعیار بٌ سشن شاخص خَبی برای ارزیابی نرخ تعانل کلی است. نعیار تعداد صفحات در 
 يای تشَیق کاربران بٌ کلیک کردن رٍی لینک صفحات دیگر فکر کنید: رٍش

 يای نرتبط اضافٌ کردن نحصَالت/پست 
 يای "بیشتر بخَانید" درج باکس 
 لینک دادن بٌ سایر صفحات در نتن 

 حٌ/ طَل سشننیانگین زنان سپری شدى در صف

کنیو  از نظر دقت نشکالت خاصی دارند بنابراین تَصیٌ نی Google Analyticsير دٍ نعیار نبتنی بر زنان در 
 يای نًو را بر اساس آنًا انجام نديید. کٌ تصهیو گیری

اگر قرار است بین این دٍ یک نَرد را انتخاب کنید، نیانگین زنان سپری شدى در صفحٌ نعیار بًتری برای 
 نشخص کردن شرایط از نظر نیزان زنان سپری شدى در سایت است.

 پیگیری رتبٌ

( بٌ فرایند بررسی عهلکرد سایت در نَتَريای جستجَ برای کلهات کلیدی نًو Rank trackingپیگیری رتبٌ )
 شَد. گفتٌ نی

تر انا بسیار کارآند  دىرتبٌ نعهَالً سا پیگیریابزاريای  Google Search Console  ٍGoogle Analyticsبر خالف 
 يستند.
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 کنید: را نشايدى نی SERPWatcherيا در  در ادانٌ تصَیری از داشبَرد ريگیری رتبٌ

 

 رتبٌ عبارتند از: پیگیرینزایای اصلی استفادى از ابزار 

 ى نًو ترین کلهات کلیدی خَدتان را نشايدى کنید.نی تَانید بٌ صَرت رٍزانٌ نَقعیت بٌ رٍز شد 
  ٌيا ٍ يشداريای خَدکار نشايدى  را از طریق گزارش افت یا صعَد رتبٌنی تَانید بٌ سرعت ير گَن

 کنید.
 .نی تَانید پیشرفت خَدتان در یک نحل خاص )یک کشَر یا شًر( را پیگیری کنید 
 یر ٍاقعی تغییرات را ببینید )نثل تغییر حجو نی تَانید نعیاريای نرتبط را نشايدى کردى ٍ تأث

 جستجَ کلهات کلیدی(.
 تَانید فعالیت رقبای خَدتان را بررسی ٍ نتایج آنًا را با نتایج خَدتان نقایسٌ کنید. نی 

برای یک کلهٌ کلیدی بزرگ ٍ  11بٌ  91يا را ٍاقع گرایانٌ نگاى کنید. ير چند حرکت از رتبٌ  نکتٌ: این دادى
خَب است انا تَجٌ داشتٌ باشید کٌ نعهَالً فقط صفحٌ اٍل نتایج جستجَ برای شها ترافیک نًو بسیار 

 کند. ارگانیک جذب نی

  

https://serpwatcher.com/
https://arkad.ir/your-google-rank-doesnt-matter-anymore/
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 يای تَصیٌ شدى برای تحلیل نکات ٍ رٍش

را با جهع بندی نکات نفید دربارى چگَنگی ارزیابی کارآند عهلکرد سایت بٌ پایان  بخش از آنَزش سئَ این 
 بریو. نی

 را تحت نظر داشتٌ باشید ٍ بعد جزئیات را بررسی کنیدپیشرفت کلی 

کند. بٌ يهین دلیل بًتر است بٌ جای پرداختن بٌ  بٌ احتهال زیاد عهلکرد سایت شها ير رٍز تغییر نی
 تغییرات کَچک ایجاد شدى در ير رٍز، تصَیر کلی را در نظر بگیرید.

تَانید از  ای ٍجَد داشتٌ باشد، نهی ی نشدىاز طرف دیگر بٌ احتهال زیاد در صَرتی کٌ تغییر پیش بین
قانَن کلی تحلیل این است کٌ يهیشٌ باید برای پیدا کردن ریشٌ گیری کنید.  يای پیش فرض نتیجٌ گزارش

 اصلی تا جای نهکن بررسی ٍ تحقیق کنید.

 نعیاريا را درک کنید

داشتن یک درک کلی از نفًَم آنًا  تَجٌ داشتٌ باشید کٌ الزم نیست يهیشٌ يهٌ نعیاريا را تحلیل کنید انا
 برای پیشگیری از تفسیر نادرست بسیار نًو است.

 سعی کنید زنینٌ ٍ شرایط را خَب درک کنید

 يا دالیل تغییرات را يو نَرد بررسی قرار ديید. ينگام بررسی دادى

 تَاند دالیل نختلفی داشتٌ باشد چٌ داخلی ٍ چٌ خارجی: نثالً افت رتبٌ نی

 یر ٍبسایتتغییرات اخ 
 آپدیت الگَریتو گَگل 
 نشکالت فنی یا از دسترس خارج شدن سایت 
 جریهٌ دستی گَگل 
 ٌخطا در ابزار پیگیری رتب 

ٍ ابزاريای پیگیری رتبٌ بٌ شها برای درک بًتر  Google Search Console ،Google Analyticsبررسی کانل 
 گیری کنید. عدی بًتر تصهیويای ب تَانید دربارى گام در نتیجٌ نی –کند  نشکل کهک نی
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 ای استفادى از حاشیٌ نَیسی برای افزٍدن اطالعات زنینٌ

Google Analytics ديند تا برای اضافٌ کردن اطالعات  ٍ بیشتر ابزاريای پیگیری رتبٌ بٌ شها انکان نی
 ای بٌ داشبَرد تحلیلی حاشیٌ نَیسی انجام ديید. زنینٌ

ای اقدانات یا رٍیداديای خاص انجام ديید تا تأثیر آنًا بر عهلکرد سایت نی تَانید این حاشیٌ نَیسی را بر
 برای نثال:خَدتان را ارزیابی کنید. 

 يای الگَریتو گَگل آپدیت 
 ير تغییر نًهی در سایت 
 يای نقالٌ آپدیت 
 شرٍع یک کهپین بازاریابی 
 نشکالت سایت ٍ از دسترس خارج شدن آن 
 )رٍیداديای فصلی )نثل جهعٌ سیاى 

 یستو ارسال يشدار را فعال کنید تا دربارى تغییرات نًو اطالعات کسب کنیدس

ديند تا سیستو يشداريای ایهیلی را تنظیو ٍ در صَرت برٍز  بیشتر ابزاريای تحلیلی بٌ شها انکان نی
 شرایطی خاص در جریان تغییر قرار بگیرید.

و بدٍن نیاز بٌ صرف زنان زیاد برای بررسی این رٍش برای قرار گرفتن در جریان يهٌ تغییرات چشهگیر ٍ نً
 يا بسیار نفید است. جداٍل حاٍی دادى

 

 


