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ــئو  ــر آن در س ــت page authority و تاثی ــه اهمی ــم ب ــد داری ــب قص ــن مطل در ای
ــک  ــما کم ــه ش ــه ب ــت ک ــاری اس ــی )PA( معی ــچ آتوریت ــت پی ــم. در حقیق بپردازی

ــد. ــخیص دهی ــود را تش ــر خ ــایت موردنظ ــار وب س ــا اعتب ــد ت می کن
درســت ماننــد کارنامــه ای کــه می گویــد یــک دانش آمــوز واقعــًا تکالیفــش را انجــام 
داده یــا نــه، بــرای درک ایــن کــه یــک صفحــه از ســایت چــه قــدر از نظــر موتورهــای 
جســتجو خــوب اســت، نیــز نیــاز بــه یــک معیــار و تاییــد داریــم. در حقیقــت می تــوان 

گفــت page authority ماننــد کارنامــه ای بــرای صفحــات ســایت اســت. 
ــار  ــدرت و اعتب ــای ق ــه معن ــند ک ــم می شناس ــار )PA( ه ــی را به اختص ــج آتوریت پی
صفحــه ای از ســایت اســت. هــر ســایت از مجموعــه ای از صفحــات تشــکیل می شــود 
ــر  ــی ســایت تأثی ــاز کل ــر امتی ــه ب ــه طــور جداگان ــن صفحــات ب ــدام از ای ــه هــر ک ک

ــت.  ــد گذاش خواهن
عملکــرد page authority هماننــد پیــج رنــک گــوگل اســت. صفحــه اول هــر ســایت 
ــا ارزش تریــن صفحــه هــر ســایت اســت. چــرا کــه بیشــترین  مهم تریــن صفحــه و ب
لینک هــا و بیشــترین ورودی ســایت را صفحــه اول هــر ســایت بــه خــود اختصــاص 
می دهــد. بــه همیــن دلیــل صفحــه اول هــر ســایت امتیــاز )PA( بیشــتری نســبت 
بــه دیگــر صفحــات خواهــد گرفــت. پــس اگــر صفحــات داخلــی یــک ســایت امتیــاز 
ــه  ــه ب ــت، بلک ــایت نیس ــودن س ــف ب ــای ضعی ــه معن ــا ب ــد صرف ــا 10 گرفتن ــن 0 ت بی

معنــی ایــن اســت کــه صفحــه بــه تازگــی ســاخته شــده اســت.

بیشتر بدانید: 11 روش برای بهبود طبیعی رتبه وب سایت در موتورهای جستجو
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پیج آتوریتی )page authority( چقدر اهمیت دارد؟
ــی  ــوز )www.moz.com( معرف ــایت م ــط س ــه توس ــت ک ــی معیاریس ــج آتوریت پی
ــنجی  ــز و اعتبارس ــرای آنالی ــار page authority را ب ــرکت معی ــن ش ــت. ای ــده اس ش
 Page( ــی توانســته جــای پیــج رنــک ــه کــرده اســت و به خوب صفحــات ســایت ارائ

ــرد.  ــوگل را بگی rank( گ
ــد.  ــه طــور 100% درســت کار می کن ــار ب ــوان گفــت کــه ایــن معی ــا ایــن حــال نمی ت ب
ــی  ــا هســتند در صورت ســایت هایی کــه ریدایرکــت می شــوند و ســایت هایی کــه نوپ
کــه حتــی ســایت ســئو شــده و خوبــی هــم باشــند، امتیــاز واقعــی خــود را از پیــج 
آتوریتــی کســب نمی کننــد. زیــرا ســایتی کــه ریدایرکــت می شــود بــه جــای صفحــه 
ــش داده  ــی نمای ــج آتوریت ــای پی ــی اش در امتیازه ــایت قبل ــاز س ــدش، امتی جدی

می شــود.
ــئو  ــود س ــا وج ــه ب ــند ک ــایت هایی باش ــت س ــن اس ــان ممک ــن می ــن در ای همچنی
ضعیــف نســبت بــه دیگــر ســایت ها، امتیــاز پیــج آتوریتــی بیشــتری را کســب کــرده 

باشــند.
بــا ایــن وجــود می تــوان گفــت کــه پیــج آتوریتــی یــک معیاریســت کــه به واســطه آن 
ــوش  ــد فرام ــی نبای ــت آورد ول ــن به دس ــور میانگی ــایت ها را به ط ــاز س ــوان امتی می ت

کــرد کــه درصــدی خطــا هــم در نمایــش نتایــج توســط ایــن معیــار وجــود دارد.
ــه توســط  ــازی ک ــه ســایت ها امتی ــاد ب ــرای اعتم ــراد ب ــه بســیاری از اف ــی ک از آنجای
ــن  ــه ای ــوان ب ــد، پــس نمی ت ــی نمایــش داده می شــود را مــاک می دانن ــج آتوریت پی
ــی را انجــام داد. در  ــه )PA( کارهای ــش رتب ــرای افزای ــد ب ــود و بای ــاز بی توجــه ب امتی
ــر  ــه ســئو داخلــی و خارجــی انجــام می شــود ب حقیقــت تمــام کارهایــی کــه در زمین
روی امتیــاز پیــج آتوریتــی تأثیــر خواهــد گذاشــت. البتــه بیشــترین تأثیــر را در ایــن 
ــار صفحــات و در  ــش اعتب ــث افزای ــا باع ــد گذاشــت. لینک ه ــاز لینک هــا خواهن امتی

ــی ســایت می شــوند. ــار کل نتیجــه افزایــش اعتب
 

شیوه امتیازدهی پیج آتوریتی به چه صورت است؟
بــرای امتیــاز گرفتــن از ایــن معیــار معــروف بایــد حوصلــه بــه خــرج دهیــد، زیــرا کار 
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آســانی نیســت. امتیــاز پیــج آتوریتــی بیــن 0 تــا 100 اســت کــه هــر چــه ایــن امتیــاز 
باالتــر باشــد ارزش آن بیشــتر اســت.

ــد  ــب می کنن ــا 1 را کس ــاز 0 ی ــد، امتی ــات جدی ــا صفح ــا و ی ــایت های نوپ ــوال س معم
کــه بــا افزایــش لینک هــای داخلــی و خارجــی و رعایــت اصــول ســئو می تــوان ایــن 

امتیــاز را افزایــش داد. 
هــر چــه خواســتار امتیــاز بیشــتر باشــید کار دشــوارتر اســت، مثــاً رســیدن از امتیــاز 

ــه 40 اســت. ــاز 30 ب ــه 80 ســخت تر از رســیدن از امتی 70 ب

بیشتر بدانیم: وقتی به صفحه اول گوگل برسیم چه اتفاقی می افتد؟
 

چه راهکارهایی برای افزایش امتیاز پیج آتوریتی وجود دارد؟
ــئو  ــای س ــه فعالیت ه ــه مجموع ــرد ک ــاره ک ــم اش ــاز ه ــی ب ــور کل ــه ط ــوان ب ــی ت م
تأثیــر مســتقیمی روی امتیــاز پیــج آتوریتــی خواهــد گذاشــت. کــه در ادامــه بــه طــور 

ــم: ــا می پردازی ــه آنه ــر ب مختص
 

لینک سازی
ــار ســایت می شــوند  از آنجایــی کــه لینک هــا خــود بــه تنهایــی باعــث افزایــش اعتب

پــس قطعــًا امتیــاز پیــج آتوریتــی را هــم افزایــش خواهنــد داد.
ــایت تان  ــات س ــن صفح ــد بی ــما بتوانی ــه ش ــود ک ــبب می ش ــی س ــای داخل لینک ه
ارتبــاط برقــرار کنیــد و ایــن موضــوع بــرای ســئوی ســایت تان بســیار مفیــد اســت. 
ــر  ــازی  و تاثی ــر  لینک س ــاوه ب ــز ع ــع( نی ــایت های مرج ــه س ــی) ب ــای خارج لینک ه
بــر روی ســئو، باعــث می شــود کــه ســایت شــما بــه عنــوان ســایت مرجــع شــناخته 

شــود.
 

تولید محتوای اختصاصی
تولیــد محتــوای اختصاصــی یعنــی توجــه گــوگل. گــوگل بــه ســایت هایی کــه متــن 
ــد. امتیــاز اختصاصــی دارنــد توجــه ویــژه ای دارد زیــرا آنهــا را ســایت مرجــع می دان
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 خوبــی کــه گــوگل بــرای ایــن نــوع ســایت ها قائــل می شــود ســبب افزایــش اعتبــار 
صفحــات ســایت و پیــج آتوریتــی آنهــا خواهــد شــد.

مقاله مرتبط: چطور محتوایی بنویسیم که افراد واقعا آن را بخوانند
 

فعالیت در شبکه های اجتماعی
ــی  ــایت م ــرای س ــعبه دارد، ب ــد ش ــه چن ــازه ای ک ــد مغ ــی مانن ــای اجتماع ــبکه ه ش
توانــد مفیــد واقــع شــوند. هــم از لحــاظ معروفیــت و هــم از لحــاظ افزایــش فــروش 

و درآمــد زایــی.
ــه ورودی  ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــی ب ــج آتوریت ــر پی ــی ب ــر شــبکه هــای اجتماع تأثی
ــه  ــایت را ب ــم آن س ــوگل ه ــه گ ــود ک ــث می ش ــد و باع ــی ده ــش م ــایت را افزای س
ــی بیشــتری  ــج آتوریت ــال، پی ــد. ســایت های فع ــری تصــور کن ــوان ســایت فعال ت عن
ــی  ــبکه های اجتماع ــت در ش ــه فعالی ــدن ب ــر ش ــرای فعال ت ــس ب ــت پ ــد داش خواهن

ــد هســتیم. نیازمن
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پیج آتوریتی خوب چه عددی است؟
- اعــداد بــاالی 60 بهتریــن حالــت را بــرای ســایت ها دارنــد. البتــه رســیدن بــه هــم 
ــن  ــه چنی ــران ب ــادی در ای ــایت های زی ــت و س ــوار اس ــًا دش ــی واقع ــن جایگاه چی

جایگاهــی نتوانســتند برســند.
ــن  ــه ای ــه ب ــایت هایی ک ــتند. س ــی هس ــیار خوب ــداد بس ــا 60 اع ــن 50 ت ــداد بی - اع
ــد و بایــد آنهــا را ســایت های موفقــی  جایــگاه می رســند ارزش اعتمــاد کــردن را دارن

دانســت.
-اعــداد 40 تــا 50 بــه معنــای امتیــاز خوبــی بــرای پیــج آتوریتــی اســت. ایــن ســایت ها 
ــگاه  ــه جای ــود ب ــب و کار خ ــه در کس ــت ک ــدی دانس ــایت های قدرتمن ــوان س را می ت

ــیده اند. ــی رس خوب
- اعــداد بیــن 30 تــا 40؛ ســایت هایی کــه ایــن امتیــاز را دارنــد هــم ســایت های خوبــی 
ــف  ــا را ســایت ضعی ــوان آنه ــی نمی ت ــد ول ــًا جــای پیشــرفت دارن ــه قطع هســتند ک
دانســت، زیــرا امتیازهــای پیــج آتوریتــی به راحتــی به دســت نمی آیــد و ایــن مقــدار 

مقایســه یــک ســایت بــا هــزاران ســایت دیگــر اســت.
- اعــداد بیــن 20 تــا 30 ممکــن اســت مربــوط بــه ســایت ها و کســب و کارهای تــازه کار 
ــه بررســی اســت. شــاید  ــه ایــن شــرکت ها احتیــاج ب ــرای اعتمــاد ب ــا باشــد. ب و نوپ
شــرکتی بــا امتیــاز پیــج آتوریتــی 30 تــا 40 فقــط ســایت نســبتًا خوبــی داشــته و در 
کســب و کار خــود زیــاد مســلط نباشــد و یــا برعکــس، یعنــی شــاید در حــوزه وب زیــاد 
حرفــه ای عمــل نکــرده ولــی در کار خــود مهــارت کافــی دارد؛ پــس در خدمــات گرفتــن 
ــورت  ــه ص ــا ب ــا آنه ــد و ب ــا نکنی ــایت اکتف ــات س ــه اطاع ــط ب ــایت ها فق ــن س از ای

ــد. ــی گفت و گــو کنی ــا تلفن حضــوری و ی
ــگاه درســت و  ــه جای ــوز ب ــه هن ــا هســتند ک ــا 20 ســایت های نوپ ــن 10 ت ــداد بی - اع

ــد. ــدا نکرده ان ــت پی ــود دس ــی خ واقع
ــی  ــود حت ــده می ش ــایت ها دی ــی س ــات داخل ــرای صفح ــا 10 ب ــن 0 ت ــداد بی - اع
ســایت هایی کــه در وب جــا افتاده انــد هــم بــرای صفحــات جدیــد خــود ایــن عددهــا 

را مشــاهده مــی کننــد. 
 

در نهایــت بایــد گفــت کــه خــوب اســت بــرای تشــخیص اعتبــار یــک ســایت از ایــن 

5

https://modireweb.com


پیج آتوریتی یا Page Authority چیست و چه تأثیری در سئو 
دارد؟

www.modireweb.com

ــار  ــک معی ــی ی ــچ اتوریت ــه پی ــد ک ــد بدانی ــش بای ــی قبل ــد، ول ــتفاده کنی ــار اس معی
ــدارد. ــد ن ــت صددرص ــوده و دق ــه ای ب مقایس
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