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در ایــن مقالــه بــه 10 روش بــرای بهینــه ســازی و ســئو محتــوای ســایت خواهیــم پرداخــت 

کــه بــا رعایــت آن هــا می توانیــد ترافیــک بیشــتری را وبــاگ خــود ایجــاد کنیــد.

بهینه ســازی موتورهــای جســتجو بــرای بازاریابــان بســیار مهــم اســت. زمانــی کــه وب ســایت 

ــا  ــط ب ــدی مرتب ــات کلی از نظــر ســئو بهینه ســازی شــده باشــد در نتیجــه جســتجوی کلم

ــه الگوریتم هــای  ــران نشــان داده خواهــد شــد. البت ــه کارب ــد ب ــات برن ــا خدم محصــول ی

ــا آن هــا آســان  ــار به روزرســانی می شــوند و هماهنــگ شــدن ب ــد وقــت یکب گــولگ هــر چن

نیســت. پــس چگونــه بفهمیــم در حــال حاضــر رعایــت کــردن چــه نکاتــی جــواب می دهــد 

و چــه نکاتــی بی فایــده هســتند؟ از کجــا بدانیــم کــدام روش هــا قدیمــی شــده  و بــا چــه 

ــی  ــچ جــای نگران ــد هی ــن ســوال ها را نمی دانی ــر پاســخ ای ــن شــده ا ند؟ اگ روشــی جایگزی

نیســت، ایــن موضــوع یکــی از اصلی تریــن دغدغه هــای هــر بازاریابــی اســت. بــرای همیــن 

در ادامــه ایــن مقالــه بــه بررســی راه هایــی بــرای بهینه ســازی محتــوای وب ســایت بــا توجــه 

ــه کلمــات کلیــدی می پردازیــم.  ب

مــواردی کــه در ایــن مقالــه بررســی می کنیــم بــرای بخــش وبــاگ ســایت هســتند و تمامــی 

قســمت های وب ســایت را پوشــش نمی دهنــد.

بیشتر بدانید: آشنایی با الگوریتم های گولگ و تاثیر آن بر نتایج جستجو

1- روی یک یا دو کلمه کلیدی طوالنی و اصلی تمرکز کنید
بهینه ســازی کــردن پســت های وبــاگ از نظــر کلمــات کلیــدی بــه ایــن معنــا نیســت کــه در 

یــک متــن تــا می توانیــد از کلمــات کلیــدی اســتفاده کنیــد. ایــن کار حتــی ممکــن اســت بــه 

ضــرر ســئوی ســایت باشــد زیــرا موتــور جســتجو ممکــن اســت فکــر کنــد متــن شــما اســپم 
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بــوده و تنهــا از طریــق کلمــات کلیــدی قصــد دارد رتبــه خــود را افزایــش دهــد. اســتفاده 

ــرای موتورهــای جســتجو نامناســب اســت  ــا ب ــه تنه ــدی ن ــدازه از کلمــات کلی بیــش از ان

بلکــه از نظــر خواننــده متــن نیــز ناخوشــانید اســت. پــس اســتفاده از کلمــات کلیــدی بایــد 

درســت و بــه جــا باشــد.

بــرای هــر پســت وبــاگ روی یــک یــا دو کلمــه کلیــدی تمرکــز کنیــد تــا بتوانیــد هــدف اصلــی 

از نوشــتن محتــوا را حفــظ کنیــد. مطمئنــا هــر مطلبــی ایــن پتانســیل را دارد کــه بیــش 

ــه  ــوان توصی ــچ عن ــه هی ــن کاری ب ــا انجــام چنی ــدی را پوشــش دهــد، ام از دو کلمــه کلی

نمی شــود. از آنجایــی کــه بازدیدکننــدگان وب ســایت معمــوال از کلمــات کلیــدی طوالنــی 

اســتفاده می کننــد بنابرایــن بهتــر اســت در هــر متــن روی یــک یــا دو کلمــه کلیــدی طوالنــی 

تمرکــز شــود. بــه عبــارت دیگــر اســتفاده از کلمــات کلیــدی درســت باعــث هدایــت ترافیــک 

مناســب بــه وب ســایت می شــود.

2-  کلمات کلیدی انتخابی را در بخش های مخصوص قرار دهید
ــه در  ــان آن رســیده اســت ک ــد زم ــدا کردی ــدی مــورد نظــر خــود را پی ــه کلمــه کلی حــال ک

جــای مناســب از آن اســتفاده کنیــد. بهتریــن محــل بــرای اســتفاده از کلمــات کلیــدی و 

افزایــش رتبــه در جســتجو کــدام قســمت ها هســتند؟ در هــر وباگــی کلمــات کلیــدی بایــد 

در چهــار منطقــه یعنــی در عنــوان، ســر تیتــر و بدنــه اصلــی، یــو آرال و متــا دیسکریپشــن 

قــرار بگیرنــد.
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عنوان
عنــوان یــک مطلــب اولیــن پارامتــری اســت کــه کاربــر بــه وســیله آن میــزان مرتبــط بــودن 

محتــوا را بــا کلمــه کلیــدی کــه جســتجو کــرده اســت، می ســنجد. بنابرایــن اســتفاده از کلمه 

کلیــدی در عنــوان ضــروری اســت. فرامــوش نکنیــد کــه بایــد کلمــه کلیــدی را در اولیــن 65 

کاراکتــر ابتدایــی عنــوان بــه کار ببریــد. زیــرا گــولگ ایــن مقــدار از متــن را در نتیجــه جســتجو 

نشــان می دهــد. البتــه گــولگ بــر اســاس تعــداد پیکســل، پهنــای مــورد نظــر را بــرای نمایش 

عنــوان متــن انتخــاب می کنــد. از آنجایــی کــه بــه تازگــی تعــداد پیکســل های نمایشــی بــه 

500 تــا 600 پیکســل افزایــش پیــدا کــرده اســت در نتیجــه حــدود 65 کاراکتــر از عنــوان در 

نتیجــه جســتجو بــه نمایــش در خواهــد آمــد.

اگــر مطلبتــان عنــوان طوالنــی دارد بهتــر اســت کلمــات کلیــدی را در ابتــدا بــه کار ببریــد تــا 

کاربــر بــا خوانــدن بخشــی از آن متوجــه مرتبــط بــودن متــن، بــا عبــارت مــورد جســتجوی 

خــود شــود.

سر تیتر و بدنه اصلی
ســعی کنیــد کلمــه کلیــدی مــورد نظــر را بــه طــور منظــم در ســرتیترها و متــن اصلــی بــه 

کار ببریــد. فرامــوش نکنیــد کــه در انجــام ایــن کار نبایــد زیــاده روی کنیــد. کلمــات کلیــدی 
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اگــر بیــش از انــدازه اســتفاده شــوند متــن را غیرطبیعــی می کننــد و ممکــن اســت کاربــر از 

خوانــدن آن منصــرف شــود. خیلــی بــه ایــن موضــوع فکــر نکنیــد کــه بــا اســتفاده بیــش 

ــی  ــاز منف ــتجو امتی ــای جس ــرف موتوره ــت از ط ــن اس ــدی ممک ــات کلی ــدازه از کلم از ان

بگیریــد. مطمئنــا هــر نویســنده ای پیــش از اینکــه شــروع بــه نوشــتن متــن کنــد بــه کلمــات 

کلیــدی آن فکــر می کنــد و ایــن بســیار خــوب اســت. امــا نبایــد تمــام تمرکــز فــرد روی ایــن 

موضــوع گذاشــته شــود.

تمرکــز اصلــی یــک نویســنده بایــد روی مخاطبــان ســایت باشــد نــه اینکــه کلمــات کلیــدی 

را چنــد بــار در محتــوا اســتفاده کنــد. ســعی کنیــد در هــر متــن بــه ســوال های احتمالــی 

ــران در مــورد آن موضــوع پاســخ دهیــد. ایــن کار کمــک می کنــد کــه کلمــات کلیــدی  کارب

نیــز خودبه خــود در متــن گنجانــده شــوند.

یوآرال
موتورهــای جســتجو بــرای آنکــه متوجــه شــوند یــک متــن در مــورد چــه موضوعــی نوشــته 

شــده اســت پیــش از هــر چیــزی محتــوای یــوآرال آن را جســتجو یــا کــرال می کننــد. 

ــا  ــی ب ــن یعن ــرد اســت، ای ــی منحصربه ف ــر محتوای ــرای ه ــو آرال ب ــه آدرس ی ــی ک از آنجای

ــه فرصــت بهینه ســازی وجــود دارد. اســتفاده از کلمــات کلیــدی در یــوآرال بــرای هــر مقال

متا دیسکریپشن
متادیسکریپشــن هــر محتــوا بــه موتورهــای جســتجو و خواننــدگان توضیــح مختصــری 

در مــورد متــن محتــوا می دهــد. بنابرایــن در ایــن بخــش از محتــوا نیــز از کلمــات کلیــدی 

طوالنــی کــه انتخــاب کرده ایــد اســتفاده کنیــد. ایــن نکتــه را هــم بــه خاطــر داشــته باشــید 
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کــه هرقــدر متادیسکریپشــن یــک متــن جذاب تــر نوشــته شــده باشــد، ترافیــک بیشــتری را 

بــه ســایت هدایــت خواهــد کــرد. در ادامــه در ایــن مــورد بــاز ســخن خواهیــم گفــت.

3- وبالگ باید در موبایل نیز قابل خواندن باشد
مدتــی پیــش شــرکت گــولگ اعــام کــرد اکثــر کاربــران بــرای جســتجو داخــل گــولگ از 

موبایــل بیشــتر از دســکتاپ اســتفاده می کننــد. زمانــی کــه جســتجویی از طــرف موبایــل 

در گــولگ انجــام می شــود، گــولگ صفحــه هایــی کــه نمایــش مخصــوص موبایــل دارنــد را 

در ابتــدا نشــان می دهــد. ایــن مــورد بــه تازگــی و در ســال 2015 بــه الگوریتم هــای گــولگ 

اضافــه شــده اســت، درنتیجــه ایــن مــورد هنــوز هــم تأثیــر زیــادی روی رتبه بنــدی ســایت 

ــا موبایــل و تبلــت همخوانــی داشــته باشــند  دارد. وب ســایت هایی کــه از لحــاظ ســایز ب

ریسپانســیو هســتند و امــروزه بیــش از پیــش بــرای ســئو اهمیــت پیــدا کرده انــد. بنابرایــن 

ــه کار  ــر دســت ب ــر اســت هرچــه زودت ــد بهت ــن کار نیفتاده ای ــر انجــام ای ــه فک ــوز ب ــر هن اگ

ــل و  ــات در موبای ــش صفح ــرای نمای ــیو ب ــی ریسپانس ــا طراح ــایت هایی ب ــوید. وب س ش

ــه  ــرای ســئو و رتب ــن موضــوع ب ــد و ای ــه ای اســتفاده نمی کنن ــوآرال جداگان دســکتاپ از ی

ســایت خــوب اســت.

از آنجایــی کــه تغییراتــی از ایــن قبیــل، اول در خــود ســایت گــولگ اعمــال می شــود، بهتــر 

اســت ایــن وب ســایت را تحــت نظــر داشــته باشــید.
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4- متادیسکریپشن را بهینه سازی کنید
متادیسکریپشــن توضیحــات اضافــه ای اســت کــه در صفحــه جســتجو ظاهــر می شــود و 

بــه کاربــران اجــازه می دهــد کــه ببیننــد یــک لینــک در مــورد چــه موضوعــی صحبــت کــرده 

اســت. هــر کاربــری بــا خوانــدن ایــن توضیحــات متوجــه می شــود آیــا مطلــب وب ســایتی 

کــه در نتیجــه جســتجو نمایــش داده شــده برایــش مفیــد اســت یــا خیــر. درنتیجــه بــا 

خوانــدن آن تصمیــم می گیــرد آیــا وب ســایت را بــاز کنــد یــا ســراغ وب ســایت بعــدی 

بــرود. بنابرایــن خیلــی مهــم اســت کلمــات کلیــدی طوالنــی کــه انتخــاب کرده ایــد در ایــن 

بخــش نیــز اســتفاده شــوند. متادیسکریپشــن نماینــده لک محتــوای شــما اســت و باید در 

نوشــتن آن دقــت کنیــد. اســتفاده از کلمــات کلیــدی توجــه کاربــر را جلــب کــرده و اســتفاده 

از عبــارات مرتبــط آن هــا را بــه کلیــک کــردن ترغیــب می کنــد.

ایــن نکتــه را فرامــوش نکنیــد کــه هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد متادیسکریپشــن همیشــه 

بــه یــک شــل نمایــش داده شــود. گــولگ گاهی اوقــات متادیسکریپشــن واقعی وب ســایت 

ــه کلمــات  ــی ک ــن اصل را نمایــش می دهــد امــا بعضــی وقت هــا هــم قســمت هایی از مت

کلیــدی در آن بــه کار رفتــه اســت را به عنــوان متادیسکریپشــن بــه کاربــر نشــان می دهــد. 

بنابرایــن بــا رعایــت نــکات نگارشــی و اســتفاده صحیــح از کلمــات کلیــدی بــه موتورهــای 

جســتجو نشــان دهیــد کــه متــن شــما بــا عبــارت جســتجو شــده مرتبــط اســت.

5- تصاویر را نیز بهینه سازی کنید
همان طــور کــه می دانیــد پســت های وبــاگ تنهــا از متــن تشــکیل نمی شــوند، اســتفاده 

از تصاویــر بــه خوانایــی و درک بهتــر مطلــب کمــک می کننــد. امــا موتورهــای جســتجو بــه 

دنبــال تصاویــر خالــی نیســتند بلکــه بــه دنبــال تصاویــری هســتند کــه از متــن جایگزیــن 
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)Alt Text( اســتفاده کــرده باشــند. موتورهــای جســتجو تصاویــر را ماننــد انســان ها 

مشــاهده نمی کننــد، بنابرایــن نیــاز بــه توضیــح اضافــه ای دارنــد کــه تصویــر را بــرای آن هــا 

ــد کــه در نتیجــه جســتجوی  ــه عکس هــا کمــک می کن ــن توضیحــات ب توضیــح دهــد. ای

کاربــر نشــان داده شــوند. زمانــی کــه تصویــر بــه خوبــی بارگــذاری نشــود، ایــن توضیحــات 

بــه جــای تصویــر در وب ســایت نمایــش داده می شــوند درنتیجــه تجربــه بهتــری از نمایــش 

وب ســایت را بــرای کاربــر رقــم می زننــد. متــن جایگزیــن یــک تــگ اســت کــه بــه راحتــی و بــا 

ــد اســتفاده شــود. اســتفاده از تگ هــای HTML می توان

اســتفاده از کلمــات کلیــدی در متــن جایگزیــن تصویــر شــاید تأثیــر چنــدان زیــادی در بهبــود 

رتبه بنــدی نداشــته باشــد امــا ارزش زمــان گذاشــتن را دارد.

 

6- از تگ های مشابه برای یک موضوع استفاده نکنید
ــا  ــدازه از آن ه ــش از ان ــتفاده بی ــا اس ــد ام ــک می کنن ــوا کم ــته بندی محت ــه دس ــا ب تگ ه

ــب ســایت تان توســط  ــر تگ هــای مشــابه داشــته باشــید، مطال ــد اســت. اگ ــه ضــرر برن ب

موتورهــای جســتجو کپــی در نظــر گرفتــه می شــود و گــولگ بــه وب ســایت امتیــاز منفــی 

می دهــد.

تگ هــا بــه ایــن صــورت کار می کننــد کــه بــه ازای هــر تــگ، یــک صفحــه جدیــد در وب ســایت 

ســاخته می شــود و تمامــی مطالبــی کــه آن تــگ را داشــته باشــند در آن صفحــه بــه 
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نمایــش درمی آینــد. اگــر بــرای یــک مطلــب از تگ هــای زیــادی اســتفاده کنیــد، در چندیــن 

صفحــه نمایــش داده می شــوند و درنتیجــه چندیــن بــار توســط موتورهــای جســتجو پیــدا 

ــاگ« و »پســت های  ــاگ«، »ب ــاگ نویســی«، »وب ــال تگ هــای »وب ــوان مث می شــوند. به عن

بــاگ« شــبیه هــم هســتند و نبایــد بــرای یــک پســت اســتفاده شــوند.

اگــر در گذشــته از تگ هــای زیــادی بــرای یــک پســت اســتفاده کرده ایــد، بهتــر اســت زمــان 

بگذاریــد و تعــدادی از آن هــا را پــاک کنیــد. بــرای وب ســایت خــود 15 تــا 25 تــگ مهــم و 

غیــر مشــابه تعریــف کنیــد و ســپس بــرای هــر پســت فقــط از همــان تگ هــا اســتفاده کنیــد 

تــا مطمئــن شــوید بابــت کپــی شــدن مطلــب امتیــاز منفــی نمی گیریــد.

ــه ســایت و نحــوه  ــش رتب ــرای ســئو و افزای ــم ب ــگ مه ــا ت ــی دو مت ــط: معرف ــه مرتب مقال

ــا ــف آنه تعری

7- ساختار یوآرال صفحه ها باید منظم باشد
ــه  ــند ک ــوری باش ــد ط ــت ها( بای ــا پس ــه لزوم ــایت )ن ــای وب س ــوآرال صفحه ه ــاختار ی س

ــد را متوجــه  ــه می خواهــد مشــاهده کن ــی ک ــده، ســاختار وب ســایت و محتوای بازدیدکنن

شــود. موتورهــای جســتجو نیــز یوآرال هایــی را دوســت دارنــد کــه بــه کمــک آن هــا موضــوع 

http://blog.( محتــوای وب ســایت را بهتــر متوجــه شــوند. به عنــوان مثــال ایــن یــوآرال
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hubspot.com/marketing( را در نظــر بگیریــد. کاربــر بــا دیــدن ایــن یــوآرال متوجــه 

می شــود کــه در قســمت بازاریابــی قــرار دارد و بــرای وارد شــدن بــه بخــش فــروش تنهــا 

کافــی اســت قســمت انتهایــی یــوآرال را بــه )http://blog.hubspot.com/sales( تغییــر 

دهــد.

بنابرایــن اگــر یوآرال هــا بــا ســاختار منظــم ســاخته شــوند در حکــم دســته بندی بــرای 

مطالــب وب ســایت عمــل می کننــد، بــه خواننــده می گوینــد کــه در کــدام قســمت ســایت 

قرار دارد و برای وارد شــدن به ســایر قســمت ها از چه ســاختاری اســتفاده کند. موتورهای 

ــدگان در  ــد و متوجــه می شــوند خوانن ــر ســایت را جســتجو می کنن ــز راحت ت جســتجو نی

ایــن وب ســایت بــه دنبــال چــه چیــزی هســتند.

 

8- از لینک های داخلی استفاده کنید
لینک هــای خارجــی کــه بــه یــک وب ســایت داده می شــوند نشــان دهنــده اعتبــار و مرتبــط 

بــودن مطالــب وب ســایت شــما بــا عبــارت جســتجو شــده در موتورهــای جســتجو هســتند. 

ایــن قضیــه در مــورد لینک هــای داخلــی نیــز صــادق اســت. اگــر مطلبــی کــه می نویســید 

ــک  ــه آن لین ــط اســت ب ــی صفحــه مرتب ــا حت ــک ی ــاب الکترونی ــط، کت ــب مرتب دارای مطال

دهیــد. لینک هــای داخلــی نــه تنهــا حضــور کاربــر را در وب ســایت افزایــش می دهنــد، 

بلکــه ســایر صفحه هــای وب ســایت را بــه موتورهــای جســتجو معرفــی می کننــد. درواقــع 

لینک هــای داخلــی بــرای ســئوی وب ســایت مفیــد هســتند و همچنیــن باعــث می شــوند 

کاربــر تمــام اطاعــات مــورد نظــر خــود را به دســت آورد.

مقاله مرتبط: لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی چیست؟
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9- از کنسول جستجوی گولگ استفاده کنید
ــل جســتجو تشــکیل شــده  ــزارش تحلی ــام گ ــه ن ــولگ از بخشــی ب کنســول جســتجوی گ

بــه  بــه شــما کمــک می کنــد کــه تعــداد کلیک هــای زده شــده  ایــن گــزارش  اســت. 

وب ســایت از طریــق گــولگ را تحلیــل کنیــد درنتیجــه متوجــه می شــوید کــه مــردم بــرای 

پیــدا کــردن محتــوای شــما از چــه کلمــات کلیــدی اســتفاده کرده انــد. بســیاری از بازاریابــان 

محتــوا همــواره بــرای بهینه ســازی محتــوا در تــاش هســتند، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه 

پســت های وبــاگ بافاصلــه رتبه بنــدی نمی شــوند. معمــوال بعــد از راه انــدازی وب ســایت 

مدتــی زمــان می بــرد کــه محتــوای آن در نتیجــه جســتجو نشــان داده شــود. زمانــی کــه 

ــری  ــه کارب ــب منتشــر شــده و بهینه ســازی شــوند، تجرب ــه طــور مرت ــاگ ب پســت های وب

بهتــر شــده و مقــدار ترافیــک ورودی وب ســایت نیــز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

 

10- از خوشه بندی موضوع ها استفاده کنید
 بســیاری از وب ســایت ها دارای یــک وبــاگ هســتند کــه روی کلمــات کلیــدی خاصــی 

تمرکــز کــرده اســت و بــا توجــه بــه آن هــا محتــوا تولیــد می کنــد. نتیجــه چنیــن کاری ایــن 

اســت کــه وب ســایت بــه هــم ریختــه و شــلوغ شــده و درنتیجــه کاربــر نمی توانــد اطاعــات 

مــورد نظــر خــود را پیــدا کنــد. ایــن کار حتــی باعــث می شــود زمانــی کــه در مــورد پســت 

ــرای کســب  ــز ب ــوآرال  هــای خــود ســایت نی مشــابه ای مطالــب مجــزا تولیــد می کنیــد، ی

رتبــه بهتــر بــا یکدیگــر بــه رقابــت بپردازنــد. 

ــد و در نتیجــه جســتجوهای  ــری کســب کن ــه بهت ــرای اینکــه وب ســایت رتب ــن راه ب بهتری

گــولگ نمایــش داده شــود ایــن اســت کــه از خوشــه  بنــدی موضوعــی اســتفاده کنــد. بــرای 

انجــام چنیــن کاری ابتــدا موضوعــات مرتبطــی کــه دوســت داریــد ســایتتان بــا توجــه بــه 
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آن هــا رتبه بنــدی شــود را مشــخص کنیــد. ســپس بــا توجــه بــه کلمــات کلیــدی مرتبــط بــا 

هــر موضــوع محتواهایــی تولیــد کنیــد کــه بتواننــد بــه یکدیگــر لینــک دهنــد. ایــن مــدل 

باعــث ســازمان دهی شــدن معمــاری ســایت شــده و کمــک می کنــد کاربــران راحت تــر 

ــد و همان طــور کــه می دانیــد ایــن موضــوع روی  ــد مطلــب مــورد نظــر را پیــدا کنن بتوانن

رتبــه ســایت تأثیــر خواهــد گذاشــت. پــس فرامــوش نکنیــد کــه یــک معماری منســجم برای 

وب ســایت از ســه قســمت موضــوع اصلــی، مطالــب خوشــه بندی شــده و هایپرلینک هــا 

تشــکیل می شــود.

ــاگ ســئو محــور داشــته  ــک وب ــه ی ــد ک ــه شــما کمــک مــی کن ــد ب ــت آنچــه خواندی رعای

ــده شــوید. ــی دی ــه خوب ــج ب ــن نتای باشــید و در بی
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