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ــب وب ســایت خــود را تحت نظــر  ــه مطال ــک وب مســتر می بایســت هم ــوان ی شــما به عن

داشــته باشــید. به ویــژه مطالــب قدیمی تــری کــه شــاید در زمــان انتشارشــان موردقبــول 

ــه به روزرســانی الگوریتم هــای گــولگ، دیگــر کیفیــت و کارآمــدی  ــا توجــه ب ــد، امــا ب بوده ان

الزم را ندارنــد. امــروزه وجــود داشــتن چنیــن مطالبــی دیگــر توجیــه متقاعدکننــده ای 

نداشــته و ممکــن اســت بــه شــهرت ســایت شــما آســیب برســانند. در ایــن صــورت چــه 

بایــد کــرد؟

الگوریتم هــای گــولگ کــه چنــد سالیســت حکمــران دنیــای موتورهــای جســتجو شــده اند، 

هــر روزه در حــال تغییــر هســتند امــا پایــه و اســاس اصلــی کار آنهــا محفــوظ باقی مانــده  

اســت. گــولگ پانــدا یکــی از مهمتریــن الگوریتم هــای گــولگ می باشــد کــه طــی چنــد ســال 

ــا ســایت های  ــز کــردن آنهــا ب ــر و متمای ــر نقــش به ســزایی در تعییــن ســایت های برت اخی

بی کیفیــت داشــته اســت. بســیاری از افــراد فکــر می کننــد بــا به روزرســانی های جدیــد 

گــولگ و معرفــی الگوریتم هــای جدیــد، الگوریتم هــای پانــدا و پنگوئــن کم رنگ تــر شــده اند. 

امــا بهتــر اســت بدانیــد کــه ایــن سیســتم ها هنــوز هــم بــه  خوبــی فعــال هســتند و هیــچ 

تعارفــی بــا هیــچ ســایتی ندارنــد! اگــر طبــق اصــول آنهــا پیــش نرویــد، جریمــه شــده و در 

صفحــات جســتجوی گــولگ افــت رتبــه پیــدا می کنیــد.

ــولگ دانســت. نقــش  ــم گ ــن الگوریت ــدا را در حــال حاضــر مهمتری ــم پان ــوان الگوریت می ت

ــه  ــادی ب ــا هــر وب ســایت موفقــی توجــه زی اساســی ایــن الگوریتــم باعــث شــده اســت ت

توصیه هــا و نــکات مربــوط بــه آن داشــته باشــد. مــا در ایــن مقالــه بــه نکتــه خاصــی اشــاره 

می کنیــم کــه خیلــی کمتــر از دیگــر نــکات موردتوجــه قــرار گرفتــه  اســت. نکتــه ای کــه از دیــد 
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ــرای  ــی ب ــج مثبت ــد نتای ــه آن می توان ــوده و دقــت کافــی ب الگوریتم هــای گــولگ ضــروری ب

وب ســایت شــما به همــراه داشــته باشــد. بــا مــا باشــید تــا بــا ایــن نکتــه جادویــی آشــنا 

شــوید.

پیشنهاد:  فایل صوتی آنچه از الگوریتم های گولگ باید برای سئو باید بدانید 

 

مطالب قدیمی و بی کیفیت چه آسیبی می تواند برساند؟
هنــوز هــم خیلــی از کاربــران و وب مســترها تصــور می کننــد کــه مطالــب قدیمــی در بازاریابی 

محتــوا اهمیــت چندانــی ندارنــد و بایــد روی مطالــب جدیــد تمرکــز کــرد. چیــزی کــه ایــن 

افــراد فکــر می کننــد ایــن اســت کــه گــولگ و الگوریتم هــای آن مثــل پانــدا، ایــن مطالــب 

ــن  ــه نوعــی ای ــد و ب ــز نمایــش نمی دهن ــدگان نی ــرای خوانن ــه و ب ــده گرفت قدیمــی را نادی
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مطالــب را از رده خــارج می کننــد. امــا ایــن درســت نیســت، مطالــب قدیمــی و بی کیفیــت 

ــار ســایت  ــه شــهرت و اعتب ــی ب ــه راحت ــد ب ــه می توانن ــت نیســتند، بلک ــا بی اهمی ــه تنه ن

شــما لطمــه بزننــد.

ــای  ــرای موتوره ــند و ب ــته باش ــود داش ــما وج ــایت ش ــب در س ــن مطال ــه ای ــی ک ــا زمان ت

جســتجو قابل دســترس باشــند، ســایت شــما بــه عنــوان ســایت متهــم بــه نشــر مطالــب 

ــار ســایت  ــی و اعتب ــی اســپم شــناخته می شــود و در نتیجــه کیفیــت کل بی کیفیــت و حت

شــما بــه راحتــی افــت پیــدا می کنــد. همچنیــن ســایت شــما از لحــاظ ســئو نیز با مشــکالت 

ــاد منتشــر  ــا کیفیــت زی ــه رو می شــود. پــس اگــر مطالــب و محتــوای جدیــد ب ــادی رو ب زی

ــر  ــد، بهت ــرا نتیجــه الزم را نمی گیری ــه چ ــم متعجــب هســتید ک ــوز ه ــرده باشــید و هن ک

اســت بدانیــد کــه وجــود داشــتن مطالــب بی کیفیــت قدیمــی مــی توانــد به راحتــی مانــع 

پیشــرفت شــما شــود.

مقاله مرتبط: 5 اشتباه سئو که وب مسترها به سادگی رقم می زنند
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تقریبــًا تــا 6 ســال پیــش و قبل تــر، حــد نرمــال مطالــب بــالگ تــا 500 کلمــه و یــا کمتــر بــود. 

مطالبــی کــه در آن زمــان بــا ایــن ویژگی هــا ارســال می شــدند به خودی خــود در همــان 

زمــان کیفیــت قابل قبولــی داشــتند. امــا ایــن روزهــا مطالــب بــا کیفیــت معمــواًل از 1000 

 SerpIQ و Buffer Social ــه توســط ــه پژوهشــی ک ــا توجــه ب ــه شــروع می شــوند. ب کلم

انجــام شــده اســت، یــک مطلــب و پســت ایــده آل، بیــن 1600 الــی 2400 کلمــه اســت. ایــن 

نکتــه کــه شــاید زیــاد هــم مهــم بــه نظــر نرســد، نکتــه ای کلیــدی بــرای شــما اســت. حــاال 

توضیحاتــی کــه در ادامــه ایــن نوشــته آمــده اســت، را بخوانیــد تــا ببینیــد بــا ایــن نــوع 

مطالــب چــه بایــد کــرد.

بیشتر بخوانید: 3 درس مهم که باید در تولید محتوا یاد بگیرید

 

مطالب قدیمی و بی کیفیت را شناسایی کنید
شــما بــه عنــوان یــک مدیــر ســایت بایــد مطالبــی کــه نیــاز بــه ویرایــش دارنــد را پیــدا کنیــد. 

ممکــن اســت شــما صدهــا و یــا حتــی هــزاران مطلــب کــه کمتــر از 1000 کلمــه هســتند را 

منتشــر کــرده باشــید. لزومــًا نیــازی بــه ویرایــش همــه ایــن مطالــب نیســت. شــما بایــد 

ــه ســایت  ــب پتانســیل آسیب رســانی ب ــه بیشــتر از دیگــر مطال ــی ک ــت مطالب ــق اولوی طب

ــی  ــن تمام ــب از بی ــه مطال ــردن این گون ــدا ک ــد. مســلمًا پی ــد شناســایی کنی شــما را دارن

مطالــب کار ســاده ای نیســت. اگرچــه شــما می توانیــد بــا توجــه بــه ویژگی هــای ذکــر شــده 

در بــاال، مطالــب قدیمــی و بی کیفیــت را بــه صــورت دســتی نیــز پیــدا کنیــد، امــا در صورتــی 

کــه تعــداد مطالــب زیــاد باشــد، بهتــر اســت از راه حــل زیــر اســتفاده کنیــد:

قبــل از هــر چیــز شــما بایــد از گــولگ آنالیتیکــس )Google Analytics( بــرای آنالیــز 
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ــولگ آنالیتیکــس اســتفاده  ــون از گ ــا کن ــر ت ــد. اگ ــک وب ســایت خــود اســتفاده کنی ترافی

ــد. وب  ــم هــم اســتفاده کنی ــه شــما می گویی ــه ب ــی ک ــد از راه حل ــس می توانی ــد، پ کرده ای

ســایت Barracuda Digital ابــزاری بــا عنــوان Panguin عرضــه کــرده اســت کــه بــا 

کمــک آن می تــوان تــا حــدی بــر ایــن مشــل چیــره شــد. ابــزار Panguin بــا اســتفاده از 

اطالعــات گــولگ آنالیتیکــس شــما، تاریخچــه ترافیــک و بازدیدهــای ســایت شــما را اســکن 

ــه  ــت شــده صفحــات ســایت شــما ک ــن سیســتم تاریخچه هــای ثب ــد. ای و بررســی می کن

توســط الگوریتم هــای بــه روز پانــدا، پنگوئــن و … ضبــط شــده اند را مقایســه می کنــد. 

ــا  هــر صفحــه ای از ســایت شــما کــه در لیســت ایــن مقایســه ها وجــود نداشــته باشــد ی

در برخــی از الگوریتم هــا شناســایی نشــود، بــرای شــما نشــانه گذاری خواهــد شــد. ســپس 

قــادر خواهیــد بــود تــا بــا ایــن روش، صفحاتــی کــه بنــا بــه هــر دلیلــی توســط ربات هــای 

ــدام را  ــر ک ــرده و ه ــایی ک ــد شناس ــی دارن ــر منف ــا تأثی ــوند ی ــه می ش ــده گرفت ــولگ نادی گ

ــد. ــش کنی ــه بررســی و ویرای به صــورت جداگان

مقاله مرتبط: معرفی 10 ابزار آنالین رایگان که هر تجارت کوچکی به آن ها نیاز دارد
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پس از شناسایی محتواهای بی کیفیت منتشرشده چه باید کرد
قــدم اول پیــدا کــردن و شناســایی مطالــب و محتــوای مشــل دار بــود کــه در بــاال چگونگی 

ــد چــه کاری  ــب بای ــم. امــا بعــد از پیــدا کــردن ایــن مطال پیــدا کــردن آنهــا را شــرح دادی

انجــام دهیــم؟ وقتــی شــما مطلبــی قدیمــی و بــی کیفیــت را پیــدا می کنیــد، بدیهی اســت 

کــه بایــد کاری در قبــال آنهــا انجــام دهیــد تــا مشکالت شــان را برطــرف کنیــد. در ادامــه 

بعضــی از راهکارهایــی کــه می تــوان انجــام داد را توضیــح می دهیــم:

ــی و نگارشــی در آن  ــا مشــکالت فن ــا ارزش اســت ام ــی ب ــب دارای محتوای ــک مطل ــر ی اگ

وجــود دارد، شــما می توانیــد ایــن مطلــب را بازنویســی کنیــد تــا نــه تنهــا ارزش فعلــی آن 

ــا بــروز کــردن متــن آن دو چنــدان کنیــد. بــرای ایــن  از بیــن نــرود، بلکــه افزایــش آن را ب

ــا  ــه را ب ــی توضیحــات دارد، آن مقال ــدار کاف ــر از مق ــب مــورد نظــر شــما کمت ــر مطل کار اگ

اطالعــات بیشــتری جامــع کنیــد و تعــداد کلمــات آن را حداقــل بــه 1000 کلمــه برســانید. 

مقــدار ایــده آل کلمــات یــک مطلــب بیــن 1500 الــی 2000 کلمــه اســت. پــس اگــر می توانیــد 

ــرای بازنشــر بیشــتر و  توضیحــات بیشــتری درج کنیــد، ایــن کار را حتمــا انجــام دهیــد. ب

ــق شــبکه های  ــد آن را از طری ــب ویرایــش شــده، می توانی اشــتراک گذاری گســترده تر مطل

اجتماعــی نیــز گســترش دهیــد.

اگــر چنــد پســت ، مطلــب یــا مقالــه کوتــاه در مــورد یــک موضــوع مشــترک در ســایت خــود 

ــا  ــب ی ــک مطل ــاه ی ــب کوت ــد مطل ــرده و از چن ــام ک ــا را ادغ ــد، همگــی آنه منتشــر کرده ای

ــرای ایــن مــورد،  ــا ارزش بســازید. یکــی از بهتریــن مثال هــای ممکــن ب ــه جامــع و ب مقال

صفحــه پرســش و پاســخ )ســؤاالت متــداول( یــا FAQ می باشــد. اگــر در صفحــات مختلــف 

ســایت خــود ســؤال و جواب هایــی را بــرای کاربــران ذکــر کرده ایــد، می توانیــد همــه آنهــا را 
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بــا ایجــاد چنیــن صفحــه ای یکپارچه ســازی کنیــد تــا یــک مطلــب مفیــد و بــا ارزش داشــته 

و همچنیــن از نامرتــب بــودن و پیچیدگــی صفحــات نیــز جلوگیــری کــرده باشــید. بعــد از 

انجــام ایــن کار، صفحــات قدیمــی ایجاد شــده را هــم بــه صفحــه جدیــد ریدایرکــت کنیــد.

اگــر مطلــب قدیمــی شــما کوتــاه بــوده و کیفیتــی نامناســب دارد و همچنیــن نســخه ای 

تکامــل یافتــه از آن مطلــب را اخیــرًا منتشــر کرده ایــد، بــدون داشــتن کوچک تریــن نگرانــی 

آن صفحــه را حــذف کــرده و آدرس URL آن را بــه صفحــه مطلــب جدیــد ریدایرکــت کنیــد. 

ــا  ــد، باعــث می شــود ت ــب جدی ــه مطال ــی ب ــب قدیم ــردن آدرس URL مطال ــت ک ریدایرک

ارزش لینک ســازی بــرای مطالــب قدیمــی ســایت، حفــظ شــده و ســایت شــما بــه عنــوان 

اســپم شناســایی نشــود.

در بعضــی مــوارد، مطالبــی مدت هــا قبــل در ســایت منتشــر شــده اند کــه بســیار کــم ارزش 

بــوده و یــا هیــچ ارزشــی ندارنــد. اگــر ســایت شــما هــم چنیــن مطالبــی دارد، ایــن گونــه 

مطالــب را حــذف کنیــد. اگرچــه ریدایرکــت کــردن آدرس صفحــات حذف شــده تحــت هــر 

شــرایطی توصیــه می شــود، امــا اگــر تعــداد مطالــب مشــل دار شــما زیــاد اســت و زمــان 

کافــی نداریــد، نیــازی نیســت ایــن مــدل صفحــات را ریدایرکــت کنیــد.

بیشتر بدانید: چه محتوایی را در وب سایتمان قرار دهیم؟
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ــه تنهــا هیــچ اشــکالی در حــذف کــردن  ــران وب ســایت ها، ن ــب مدی ــر خــالف تصــور اغل ب

ــی  ــن کار ارزش ســایت شــما را از لحــاظ بازاریاب ــه ای ــدارد، بلک ــی وجــود ن ــب قدیم مطال

محتــوا زیاد تــر مــی کنــد. راحــت شــدن از دســت ایــن گونــه مطالــب بــا حــذف، بازنویســی، 

ویرایــش و ریدایرکــت کــردن آنهــا باعــث می شــود تــا ترافیــک و بازدیدهــای ثابــت قدیمــی 

دوبــاره بــه ســایت شــما برگردنــد. از ایــن مهم تــر، ایــن حرکــت باعــث می شــود تــا گــولگ و 

دیگــر موتورهــای جســتجو ســایت شــما را در لیســت ســایت هــای فعــال و بــه روز بــه شــمار 

آورده و کیفیــت کلــی ســایت شــما را در نتایــج جســتجوها بهبــود بخشــند.

همچنیــن نکتــه جالــب دیگــری کــه در این بــاره وجــود دارد ایــن اســت کــه بــا حــذف 

ــی داشــته باشــند  ــادل و معمول ــت متع ــه کیفی ــی ک ــی، مطالب ــت قدیم ــب کم کیفی مطال

ــد. ــی آورن ــه دســت م ــده شــدن ب ــد بیشــتر و دی ــرای بازدی فرصــت مناســبی ب
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