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بــا اســتفاده صحیــح از ابــزار هــای ســئو مــی توانیــد بــه صــورت اصولــی وب ســایت 
خــود را بهینــه ســازی کنیــد،در ایــن مطلــب بــه ســایت مــپ کــه یکــی از ابــزار هــای 

مهــم ســئو اســت خواهیــم پرداخــت.

ــت.  ــایت شماس ــده از س ــانه گذاری ش ــخه نش ــک نس ــایت )Sitemap( ی ــه س نقش
ــزان  ــه شــامل آدرس تمامــی صفحــات ، می ــل .xml اســت ک ــک فای ســایت مــپ ی
ــروز رســانی ســایت  ــا اهمیــت بــودن آن هــا، لینک هــای ســایت و آخریــن زمــان ب ب

ــود. ــتفاده می ش ــتجو اس ــای جس ــه موتوره ــایت ب ــی س ــرای معرف ــه ب ــت ک اس

)Sitemap(  اهمیت نقشه سایت 
ــوگل هــر  ــد. خزنده هــای گ ســایت مــپ اهمیــت صفحــات شــما را مشــخص می کن
کــدام معیارهــای خودشــان را بــرای تشــخیص خــوب یــا بــد بــودن صفحــات دارنــد. 
ــا  ــد ت ــی کنی ــوگل معرف ــه گ ــر ب ــات مهم ت ــوان صفح ــی را به عن ــد صفحات می توانی
ــد.  ــی بگیری ــان پیش ــد و از رقیبانت ــتر کار کنی ــات بیش ــن صفح ــئو ای ــد روی س بتوانی
مطالــب موجــود در ســایت کــه قصــد بــروز رســانی آن هــا را داریــد و یــا مطالبــی کــه 
بــه تازگــی بــرای ســایت خــود نوشــته اید بــا اســتفاده از نقشــه ســایت )sitemap( به 
ــای  ــود خزنده ه ــام می ش ــانی انج ــه به روزرس ــه ک ــوند. هرلحظ ــی می ش ــوگل معرف گ
ــاح  ــا به اصط ــد ی ــی  کنن ــی م ــایت را بررس ــد و س ــما می آین ــایت ش ــه س ــوگل ب گ

صفحــات را  index مــی  کننــد.

چرا باید از نقشه سایت )Sitemap( استفاده کنیم؟
خودتــان را جــای گــوگل بزاریــد فــرض کنیــد ســایتی بــا صفحــات بســیار زیــادی وجود 
دارد. اگــر ســایت مــپ نداشــته باشــد ، ممکــن اســت صفحاتــی از دســت خزنده هــا 
ــتجو  ــای جس ــه موتوره ــه ها ب ــن نقش ــتفاده از ای ــا اس ــوند. ب ــرود و index نش در ب
مســیر می دهیــد و تمــام صفحــات خــود را بــه گــوگل معرفــی می کنیــد. هــم  چنیــن 
ــی و خارجــی  ــوز لینــک ســازی داخل ــا باشــد و هن ــو پ ممکــن اســت ســایت شــما ن
درســت و کاملــی انجــام نــداده باشــید. خزنده هــا نمی تواننــد بــه صفحاتــی کــه لینــک 
ــر  ــات دیگ ــه صفح ــن ب ــرای رفت ــا ب ــن خزنده ه ــه ای ــیری ک ــوند. مس ــد وارد ش ندارن

1

https://modireweb.com


نقشه سایت )sitemap( چیست؟

www.modireweb.com

ــد  ــایت می توانی ــه س ــتفاده از نقش ــا اس ــتند. ب ــا هس ــک  ه ــد ، لین ــتفاده می کنن اس
آدرس صفحاتــی کــه لینــک ندارنــد را هــم بــه موتورهــای جســتجوگر بدهیــد.

 
فایل ایندکس نقشه سایت )Sitemap index file( چیست؟

نقشــه ســایت )Sitemap( نبایــد زیــاد ســنگین شــود. بهتــر اســت بعــد از ســاخت 
ــد.  ــن ببری ــا فضــای بیهــوده اشــغال شــده را از بی ــد ت نقشــه آن را فشرده ســازی کنی
حجــم موردنظــر بــرای ایــن ســایت مــپ هــا نبایــد بیشــتر از 10 مگابایــت باشــد کــه 
ــداد صفحــات شــما  ــر تع ــا آدرس اســت. اگ ــک ی ــداد 5000 لین ــر تع ــن حجــم براب ای
ــد از sitemap index file اســتفاده  ــن حجــم شــد بای ــا ای ــداد ی ــن تع بیشــتر از ای
ــه  ــا 50000 نقش ــد ت ــایت می توانی ــه س ــس نقش ــل ایندک ــتفاده از فای ــا اس ــد. ب کنی

ســایت در هــر ســایت مــپ ایندکــس خــود ذخیــره کنیــد.

)Sitemap(  تگ های استفاده شده در نقشه سایت
تگ url : محتویات صفحه	 
تگ loc : لینک صفحات	 
تگ lastmod : اطاعات تغییرات صفحه	 
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تگ changefreq : بازه زمانی تغییرات صفحه	 
تگ priority : میزان اهمیت یک صفحه	 

ــت  ــن تگ هــا و تغییــرات کوچکــی در آن هــا اهمی ــا شناســایی ای ــد ب شــما می توانی
صفحاتتــان را بــا توجــه بــه فعالیــت رقبــا کــم و زیــاد کنیــد.

)Sitemap(  نحوه ساختن نقشه سایت
ابزارهــای زیــادی بــرای تهیــه نقشــه ســایت )Sitemap( به صــورت آناین وجــود دارد 
کــه به جــز تهیــه نقشــه ســایت امکانــات دیگــری را نیــز بــه کاربــران خــود می دهنــد. 
از جملــه ایــن ابزارهــا می تــوان بــه ســایت XML-sitemaps.com اشــاره کــرد کــه 
ســایتی اســت کــه به صــورت رایــگان و بــا چنــد کلیــک ســاده ، نقشــه ســایت کاملــی 

ــه شــما می دهــد. ب
ویژگی های بسیار مفید این سایت شامل :

امکان تعیین اولویت صفحات	 
بررسی فعالیت رقبا و جایگاه آن ها در گوگل	 
چک کردن صفحه نتایج گوگل برای کلمه موردنظر	 
بررســی چگالــی یــا میــزان محبوبیــت یــک کلمــه در گــوگل ازنظــر میــزان جســتجو 	 

روی آن کلمــه
و ...	 

بــا پرداخــت هزینــه بــرای ارتقــای ســایت XML-sitemaps.com  می توانیــد 
ــن  ــات ای ــه ای از امکان ــورت حرف ــا به ص ــد ت ــت کنی ــتری دریاف ــیار بیش ــات بس امکان

ــد. ــتفاده کنی ــایت اس س
                   

ساخت نقشه سایت در )Sitemap( وردپرس
ــپ  ــه ســایت م ــت تهی ــوب ســئو )YOAST( قابلی ــه محب ــا نصــب افزون ــرس ب وردپ
بــه  صــورت اتوماتیــک را دارد،بســیاری از کاربــران بــا ایــن افزونــه ســایت مــپ تهیــه 
ــن  ــدار تری ــا پرطرف ــد. ام ــش نمی آی ــه پی ــا ب ــرای آن ه ــز ب ــکلی نی ــد و مش می کنن
افزونــه ســاخت نقشــه ســایت در وردپــرس Google XML Sitemaps مــی باشــد و 
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مــا نیــز ایــن افزونــه را بــرای ســاخت ســایت مــپ در وردپــرس پیشــنهاد مــی کنیــم.
درصورتــی  کــه قصــد داریــد بــرای ســایت وردپرســی خــود ســایت مــپ تهیــه کنیــد 
مــی توانیــد از افزونــه Google XML Sitemaps بــرای ســاخت یــک نقشــه ســایت 

حرفــه ای بــر روی سیســتم وردپــرس اســتفاده کنیــد.

)Sitemap(  ابزارهای بررسی نقشه سایت
بــرای بررســی وضعیــت کدهــای ســایت مــپ ابزارهایــی وجــود دارد کــه بتوانیــد در 

کدهــا بــدون ایجــاد خطــا تغییراتــی انجــام دهیــد.
ســایتwww.xml-sitemaps.com  گزینــه مناســبی بــرای بررســی وضعیــت کدهــا 

ــوید. ــا می ش ــری آن ه ــت قرارگی ــا و وضعی ــه تگ ه ــی متوج ــه به راحت ــت ک اس
  Google Sitemap Validator ابزارهــای دیگــری نیز برای این کار وجــود دارد ازجملــه

و  XChecker کــه کار مشــابه xml-sitemaps را انجــام می دهند و بســیار مفیدند.

نحوه اضافه کردن نقشه سایت )Sitemap( به گوگل
اضافــه کــردن نقشــه ســایت در وب مســتر تولــز ایــن امــکان را در اختیــار شــما قــرار 
می دهــد کــه عــاوه بــر معرفــی بــه گــوگل خطاهــای نقشــه را بــه شــما بازگــو کنــد و 

ایــن خطاهــا را رفــع کنیــد.
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برای اضافه کردن نقشه سایت به وب مستر تولز مراحل زیر را انجام دهید:

ابتدا به Google webmaster tools بروید.. 1
به آدرس optimization بروید.. 2
 Sitemapsرا انتخاب کنید.. 3
4 .add sitemaps  در سمت راست گزینه ای را مشاهده می کنید به نام
بــا وارد کــردن آدرس URL ســایت در ایــن قســمت ، به راحتــی نقشــه ســایتتان را . 5

وارد webmaster tools کرده ایــد.
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