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ــه گرفتــن در  ــرای رتب ــری کــه شــما ب ــا حتــی خب ــی و ی ــر موضوعــات معمول عــاوه ب

گــوگل می نویســید، نــوع دیگــری از محتــوا نیــز هســت کــه خیلــی بــه دیــده شــدن 

شــما کمــک می کنــد، بــه ایــن نــوع محتــوا، محتــوای همیشــه ســبز می گوینــد. حــاال 

اینکــه ایــن محتــوا چیســت و چــه فرقــی بــا ســایر مدل هــای محتــوا نویســی دارد، 

چیــزی هســت کــه بــا خوانــدن ایــن نوشــته بــا آن آشــنا می شــوید.

شــاید هنــگام جســتجو در اینترنــت متوجــه شــده باشــید کــه یــک ســری از وباگ هــا 

ــتند.  ــتجو هس ــات جس ــه اول صفح ــج نتیج ــزو پن ــع ج ــتِر مواق ــایت ها، بیش و س

ــدگان  ــداد بازدیدکنن ــد و تع ــی دارن ــیار باالی ــی بس ــک طبیع ــایت ها ترافی ــن س ای

ــا  ــاگ ی ــما در وب ــه ش ــت ک ــی اس ــتر از مطالب ــر بیش ــزار براب ــاید ه ــان ش مطالب ش

ســایت تان می نویســید. آیــا می دانیــد راز موفقیــت آنهــا در چیســت؟

ــی  ــرد بازاریاب ــی از راهب ــوان بخش ــبز« به عن ــه س ــوای همیش ــایت ها از »محت ــن س ای

ــار اســت ایــن اصطــاح را می شــنوید  محتوایشــان اســتفاده می کننــد. اگــر اولیــن ب

یــا قبــا شــنیده بودیــد و کنجکاویــد دربــاره آن بیشــتر بدانیــد، تــا انتهــای مطلــب بــا 

مــا همــراه باشــید.

ایــن مطلــب راهنمایــی بــرای مبتدیــان اســت و اصــا قصــد نداریــم در آن از کلمــات 

ــم. بنابرایــن در هــر ســطحی کــه باشــید احتمــاال  ــا مبهــم اســتفاده کنی تخصصــی ی

ــرد. ــد ک ــم آن را درک خواهی ــل مفاهی به طورکام

بیشتر بدانید: چگونه برای رشد سئو، استراتژی بازاریابی محتوا بسازیم؟
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تعریف محتوای همیشه سبز به زبان کامال ساده

ــا  ــه موضــوع آنه ــه می شــود ک ــی گفت ــه مقاله هــا و مطالب ــوای همیشــه ســبز ب محت

همیشــه کاربــرد دارد، بــا گذشــت زمــان کهنــه نمی شــود و مدت هــا پــس از انتشــار، 

ــوع  ــن ن ــد. ای ــت می کن ــایت هدای ــوی وب س ــه س ــتجو را ب ــک جس ــان ترافی همچن

محتــوا از نظــر جســتجو بهینــه شــده اســت و همیشــه بــرای خواننــدگان تازگــی دارد.

ــوای همیشــه ســبز و محتواهــای  ــن محت ــه بی ــاوت مهمــی ک ــه تف ــد ب در اینجــا بای

عــادی وجــود دارد اشــاره کنیــم. منظــور از محتــوای همیشــه ســبز محتوایــی نیســت 

ــه در  ــن همیش ــب آنای ــه مطال ــرا هم ــد، زی ــی می مان ــت باق ــه در اینترن ــه همیش ک

ــاک نکــرده  ــی کــه منتشــرکننده خــودش مطلبــش را پ ــا زمان ــد و ت اینترنــت می مانن

اســت، چیــزی از وبــاگ یــا ســایتش حــذف نمی شــود. تفــاوت آنهــا در ایــن اســت 

کــه محتــوای همیشــه ســبز تــا مدت هــا پــس از انتشــارش همچنــان مخاطــب دارد و 

بــه مــرور زمــان ترافیــک جســتجوی آن بیشــتر می شــود. امــا محتــوای عــادی پــس 

ــد. ــد نمی کن ــده نخواهــد داشــت و کســی از آن بازدی ــر خوانن ــی دیگ از مدت

 

چرا نام آن را محتوای همیشه سبز گذاشته اند؟

همان طــور کــه از نــام آن پیداســت، محتــوای همیشــه ســبز پایــدار و مانــدگار اســت و 

تاریــخ انقضــا نــدارد. ایــن اصطــاح از نــام درختــان کاج یــا ســرو گرفتــه شــده اســت 

کــه ســمبل جاودانگــی هســتند و در تمــام فصــول ســال برگ هــای ســبز دارنــد. حتــی 
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افــرادی کــه بــا بازاریابــی ســروکار ندارنــد بــا شــنیدن ایــن نــام بــه راحتــی می تواننــد 

ویژگی هــای ایــن محتــوا را درک کننــد.

 

چرا محتوای همیشه سبز مهم است؟

هــدف همــه صاحبــان کســب وکار، بازاریابــان و تولیدکننــدگان ایــن اســت کــه وبــاگ 

یــا وب سایت شــان بیشــتر دیــده شــود، ترافیــک بیشــتری را جــذب کنــد و به طورکلــی 

پرمخاطــب باشــد. بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم، اســتفاده از محتوایــی مانــدگار کــه بــا 

گذشــت زمــان رنــگ کهنگــی نگیــرد ضــروری اســت.

3

https://modireweb.com


چطور به منظور رتبه گرفتن در گوگل محتوای همیشه سبز بنویسیم؟

www.modireweb.com

با محتوای همیشه سبز:

ترافیک جستجوی بیشتری به وب سایت تان هدایت می شود؛

ــه  ــب وکارتان ب ــه کس ــط ب ــب وکارهای مرتب ــا کس ــان ی ــت وباگ نویس ــن اس ممک

ــد  ــتر خواه ــان بیش ــد از صفحه ت ــب بازدی ــد و به این ترتی ــک بدهن ــان لین مطلب ت

شــد؛

ــگاه  ــرای موتورهــای جســتجو )ســئو(، ســایت تان جای ــان ب ــا بهینه ســازی محتوایت ب

خوبــی در صفحــات جســتجو خواهــد داشــت.

 

محتواهای همیشه سبز معموال در چه قالب هایی نوشته می شوند؟

محتواهایــی کــه بــه یکــی از اشــکال زیــر نوشــته می شــوند می تواننــد همیشــه ســبز 

: شند با

محتواهایی که موضوعی را به شکل فهرست وار ارائه می کنند؛

محتواهایی که نکاتی را درباره موضوعی بیان می کنند؛

محتواهایی که عنوان آنها با کلمه »چطور« یا »چگونه« آغاز می شود؛

محتواهایی که محصولی را بررسی می کنند؛

محتواهایی که در قالب برخی از انواع ویدئوها یا اینفوگرافیک تهیه شده اند.

ــی بنویســید  ــن قالب های ــوا را در چنی ــر محت ــه اگ ــا نیســت ک ــدان معن ــن ب ــه ای البت

خودبه خــود محتــوای همیشــه ســبز خواهیــد داشــت، بلکــه بــدان معناســت کــه ایــن 
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ــک  ــما کم ــه ش ــدگار ب ــای مان ــه محتواه ــا در تهی ــایر مدل ه ــتر از س ــا بیش قالب ه

ــوض  ــان را ع ــر اتومبیل م ــور تای ــوان »چط ــا عن ــی ب ــه، ویدئوی ــرای نمون ــد. ب می کنن

کنیــم؟« کــه حــاوی اطاعــات مفیــد اســت، خیلــی ماندگارتــر از ویدئویــی اســت کــه 

محتــوای آن یــک نمایــش کوتــاه طنــز اســت.

ــعار  ــوان ش ــه می ت ــت؛ چگون ــی چیس ــعار تبلیغات ــا ش ــلوگان ی ــد: اس ــتر بدانی بیش

ــت؟ ــذار نوش تاثیرگ

چه موضوعاتی برای نوشتن این نوع محتوا مناسب اند؟

موضوعاتــی کــه بــرای نوشــتن محتــوای همیشــه ســبز اســتفاده می شــوند، موضوعاتی 

هســتند کــه همیشــه خواننــده دارنــد و میــزان جســتجوی آنهــا در اینترنــت باالســت. 

بــه مثال هــای زیــر توجــه کنیــد:

ــدی  ــراد مبت ــرای اف ــوا ب ــن محت ــی: ای ــانه های اجتماع ــی رس ــع بازاریاب ــای جام راهنم

ــت  ــد، بی نهای ــی دارن ــانه های اجتماع ــی را در رس ــدازی کمپین های ــد راه ان ــه قص ک

ارزشــمند اســت.

ــور  ــه وف ــت ب ــه در اینترن ــا اینک ــم: ب ــت کنی ــد مراقب ــگ جدی ــک توله س ــور از ی چط

می تــوان محتواهایــی را دربــاره حیوانــات پیــدا کــرد، امــا چنیــن محتواهایــی بــرای 

افــرادی کــه تــازه صاحــب یــک حیــوان خانگــی جدیــد شــده اند همیشــه کاربــردی و 

جــذاب اســت.
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10 راه بــرای لذت بــردن از شــکالت داغ: وباگــی بــا محتــوای این چنینــی مخصوصــا در 

ماه هــای ســرد، می توانــد ترافیــک کاربــران اینترنــت را بــه ســمت خــودش بکشــاند.

ــی  ــم زندگ ــم نیســت االن در چــه دوره ای داری ــم: مه ــم کنی ــم وزن ک ــه می توانی چگون

ــال  ــه به دنب ــتند ک ــرادی هس ــه اف ــم همیش ــد ه ــال بع ــا 100 س ــال ی ــم، امس می کنی

ــتند. ــش وزن هس ــرای کاه ــی ب مقاله های

حــاال شــاید برخــی از ایــن موضوعــات یــا هیچ کدام شــان اصــا بــه کســب وکار شــما 

ــوع  ــا موض ــی از میلیون ه ــط نمونه های ــا فق ــید، اینه ــران نباش ــند. نگ ــط نباش مرتب

مختلــف بــرای نوشــتن محتــوای همیشــه ســبز هســتند. شــما بایــد محتوایــی را ایجاد 

ــد. ســخت ترین بخــش  ــان ارزش ایجــاد کن ــان خــاص خودت ــرای مخاطب کنیــد کــه ب

نوشــتن ایــن نــوع محتــوا ایــن اســت کــه معمــوال دربــاره محبوب تریــن موضوعــات 

مربــوط بــه هــر کســب وکار، شــاید بیــش از صدهــا هــزار بــار مطلــب نوشــته شــده 

اســت. بنابرایــن یــا بایــد محتوایــی منحصربه فــرد را تولیــد کنیــد یــا اینکــه به دنبــال 

کلمــات کلیــدی طوالنــی باشــید کــه ترافیــک قابل توجهــی داشــته باشــند امــا چنــدان 

رقابتــی نباشــند. بایــد کاری کنیــد محتوایتــان ارزش بیشــتری پیــدا کنــد و در نتایــج 

موتورهــای جســتجو باالتــر از بقیــه قــرار بگیــرد.

نکتــه بســیار مهــم: یادتــان باشــد بــرای تولیــد ایــن محتــوا بایــد وقــت بیشــتری را 

ــر  ــت و ارزشــمند از نظــر ســئو داشــته باشــید. اگ ــی باکیفی ــا محتوای ــد ت صــرف کنی

ــد  ــرد، بای ــرار بگی ــتجو ق ــور جس ــر موت ــج باالت ــایت تان در نتای ــد وب س می خواهی
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ــران  ــرای کارب ــد ب ــوا بای ــد. محت ــه کنی ــان ارائ ــه مخاطب ت ــی ب ــری مثبت ــه کارب تجرب

ــد. ــمند باش جــذاب و ارزش

 

 

کدام محتوا را نمی توان همیشه سبز دانست؟

ــه  ــم ب ــوای همیشــه ســبز چیســت، بیاییــد ببینی ــم محت ــر بدانی ــه دقیق ت ــرای اینک ب

ــد. ــبز نمی گوین ــوا س ــدام محت ک

مقاله های خبری؛

آمار یا گزارش هایی که به سرعت تاریخ انقضا پیدا می کنند؛
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مقاله هایــی کــه بــر اســاس فرهنــگ عامــه یــا دربــاره یــک گرایــش زودگــذر نوشــته 

می شــوند؛

مقاله هایی که درباره مد روز نوشته می شوند؛

مطالبی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال جاری و نظایر آنها.

ــوب باشــند،  ــگام نوشــتن طــی دوره ای کوتاه مــدت محب ایــن محتواهــا شــاید در هن

ــر کســی سراغ شــان  ــا گذشــت، دیگ ــه دوره آنه ــذر هســتند و پــس از اینک ــا زودگ ام

ــن محتواهــا همیشــه ســبز محســوب نمی شــوند. ــن ای نمــی رود. بنابرای

حاال بیایید ببینیم چطور می توان یک محتوای همیشه سبز نوشت.

بیشــتر بخوانیــد: رپورتــاژ آگهــی چیســت و چگونــه می تــوان یــک رپورتــاژ کارآمــد و 

جــذاب نوشــت؟

چطور یک مقاله یا پست وبالگ همیشه سبز بنویسیم؟

برای نوشتن محتوای همیشه سبز مراحل و نکات زیر را دنبال کنید:

مرحله اول: پیدا کردن موضوعات مناسب

در دو بخــش قبــل دربــاره موضوعــات مناســب و نامناســب بــرای محتــوای همیشــه 

ــا معیارهــای  ــی شــما ب ــد موضــوع انتخاب ــدا بررســی کنی ــم. ابت ــت کردی ســبز صحب

گفته شــده مطابقــت دارد یــا نــه. اگــر پاســخ مثبــت اســت، یــک موضــوع محبــوب 
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ــزی  ــودن آن چی ــبز ب ــه س ــاره همیش ــوز درب ــد )هن ــب وکارتان یافته ای ــاره کس درب

ــا موضــوع اســت. ــاره کلمــات کلیــدی متناســب ب نمی دانیــم(. گام بعــد تحقیــق درب

 

- کلمه های کلیدی با حجم جستجوی زیاد را انتخاب کنید

حتــی اگــر عالی تریــن محتــوای همیشــه ســبز را هــم بنویســید، اگــر مــردم موضــوع 

آن را در موتورهــای جســتجو تایــپ نکننــد هیــچ ارزشــی نخواهــد داشــت. بنابرایــن 

ــاب  ــه انتخ ــی ک ــرای موضوع ــبی را ب ــدی مناس ــات کلی ــه کلم ــت ک ــم اس ــیار مه بس

ــدی را  ــات کلی ــق کلم ــای تحقی ــا روش ه ــن کار حتم ــرای ای ــد. ب ــدا کنی ــد پی می کنی

خــوب تمریــن کنیــد. برخــی ابزارهــای رایــگان وجــود دارنــد کــه در ایــن کار بــه شــما 

ــد. ــک می کنن کم

 

- موضوع انتخابی متناسب با کلمات کلیدی را بررسی کنید

حــاال بایــد دربــاره همیشــه ســبز بــودن موضــوع تصمیــم بگیریــد. گاهــی ممکن اســت 

حجــم جســتجوی کلمــه کلیــدی کــه پیــدا کرده ایــد زیــاد باشــد، امــا موضوعــی کــه 

انتخــاب کرده ایــد همیشــه ســبز نباشــد. در چنیــن شــرایطی احتمــاال ایــن موضــوع 

بــا وجــود محبوب بــودن موقتــی بــوده اســت. به عنــوان نمونــه موضوعــات فصلــی از 

آن دســته موضوعاتــی هســتند کــه حجــم جســتجوی کلمــات کلیدی شــان باالســت، 

امــا موضــوع محتــوا به شــکل موقتــی محبــوب اســت.
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 Google Trends ــزار ــد از اب ــودن یــک موضــوع، می توانی ــرای تشــخیص موقتی نب ب

ــه  ــی ک ــد موضوع ــا بفهمی ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــزار ب ــن اب ــد. ای ــتفاده کنی اس

می خواهیــد دربــاره آن بنویســید، موضوعــی موقتــی اســت یــا افــراد همیشــه دربــاره 

ــدی  ــات کلی ــه کلم ــن« از جمل ــه ولنتای ــال، »هدی ــوان مث ــد. به عن آن جســتجو می کنن

بســیار پرطرفــدار اســت و موضــوع آن بســیار محبــوب اســت، امــا هــر محتوایــی کــه 

بــر اســاس آن نوشــته می شــود فقــط مختــص همــان ســال اســت. هــر ســال هدایــای 

جدیــد بــا ویژگی هــای جدیــد مــد می شــوند، بنابرایــن مطلــب شــما ســال های بعــد 

دیگــر بازدیدکننــده ای نخواهــد داشــت.

 

- از کلمات کلیدی رقابتی استفاده نکنید

معمــوال هــر موضوعــی کلمــات کلیــدی خاصــی دارد کــه همــه از آنهــا اســتفاده می کنند 

و همیــن ســبب رقابتی بــودن آنهــا می شــود. بــرای نوشــتن محتــوای همیشــه ســبز 

از کلمــات کلیــدی طوالنــی یــا پرســش هایی کــه کاربــران دربــاره آن موضــوع جســتجو 

 Answer the ــن کار ــرای ای ــودمند ب ــای س ــی از ابزاره ــد. یک ــتفاده کنی ــد اس می کنن

ــی را  ــراد چــه کلمات ــد اف ــد و ببینی ــزار وارد کنی ــن اب Public اســت. موضــوع را در ای

ــی« را  ــبکه های اجتماع ــاح »ش ــال اصط ــوان مث ــد. به عن ــتجو می کنن ــاره آن جس درب

ــه  ــد، هم ــک می کنی ــه »Get Question« کلی ــه روی دکم ــی ک ــد. وقت ــر بگیری در نظ

ــن موضــوع ظاهــر می شــود. ــاره ای ــران درب پرســش های کارب
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ــزار مهــم دیگــر خــود گــوگل اســت. از پیشــنهادهای گــوگل اســتفاده کنیــد. کلمــه  اب

کلیــدی موضوعــی را کــه مــّد نظرتــان اســت در گــوگل تایــپ کنیــد و ببینیــد افــراد 

ــی  ــه عبارت های ــا چ ــا ب ــد ی ــتجو کرده ان ــب جس ــن مطل ــاره ای ــؤاالتی را درب ــه س چ

ــد. ــوع می گردن ــن موض ــال ای به دنب

اگــر کلمــات کلیــدی مناســبی پیــدا کنیــد و مطلب تــان را بــا اســتفاده از آنها بنویســید، 

موتورهــای جســتجو راحت تــر می تواننــد بازدیدکننــدگان را بــه صفحــه شــما هدایــت 

کننــد. بــه ایــن ترتیــب وب ســایت تان بیشــتر قابل مشــاهده خواهــد بــود و موقعیــت 

بهتــری در گــوگل یــا ســایر موتورهــای جســتجو خواهیــد یافت.

بیایید یک مثال را بررسی کنیم:

ــاره رســانه های اجتماعــی اســت. در ایــن صــورت  ــم وب ســایت شــما درب فــرض کنی

نوشــتن محتــوا بــا عبــارت کلیــدی ای ماننــد »رســانه های اجتماعــی« بســیار رقابتــی 

ــد؟ ــر به جــای آن اســتفاده نمی کنی ــی زی ــدی طوالن ــود. چــرا از کلمــات کلی خواهــد ب

بهترین رسانه های اجتماعی؛

رسانه های اجتماعی ایرانی؛

رسانه های اجتماعی و بازاریابی؛

رسانه های اجتماعی چه هستند؟

ــا ایــن کلمــات کلیــدی می تواننــد هوشــمندانه تر باشــند، زیــرا رقیبــان  محتواهایــی ب

کمتــری خواهنــد داشــت.
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مرحله دوم: نوشتن محتوای همیشه سبز

ــه  ــد تهی ــی مفی ــی اســت مطلب ــوا کار ســختی نیســت. کاف ــوع محت ــن ن ــتن ای نوش

کنیــد کــه بــا گذشــت زمــان همچنــان ارزشــش را حفــظ کنــد و همیشــه بازدیدکننــده 

داشــته باشــد. ســبز نگــه داشــتن محتــوا از دیــِد موتورهــای جســتجو ماننــد گــوگل، 

بــه معنــای ایــن اســت کــه محتوایتــان امــروز، فــردا و حتــی ماه هــا بعــد به عنــوان 

بهتریــن نتیجــه در صفحــه جســتجو نشــان داده شــود. بــرای نوشــتن چنیــن محتوایی 

مراحــل زیــر را طــی کنیــد:
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- محتوای 10 برابری بنویسید

ــر  ــه کارب ــزی ک ــه چی ــه ب ــا توج ــه را ب ــن نتیج ــه بهتری ــت ک ــن اس ــوگل ای ــه گ وظیف

ــرای اینکــه بهتریــن نتیجــه ممکــن محتــوای  جســتجو کــرده اســت نشــان دهــد. ب

ــه  ــی ک ــه مطالب ــن هم ــه از بی ــد ک ــه دهی ــت ارائ ــی باکیفی ــد مطلب ــد، بای ــما باش ش

دربــاره آن موضــوع نوشــته شــده اســت بهتریــن باشــد. بــه ایــن محتــوا، محتــوای 10 

برابــری می گوییــم.

اگــر محتوایتــان ماننــد همــه محتواهــای دیگــر باشــد، رقبــای زیــادی خواهید داشــت. 

ــان ممکــن اســت از  ــوع کلمــه کلیدی ت ــه ن ــه باشــد، بســته ب ــر از بقی ــر کمــی بهت اگ

چنــد هفتــه تــا چنــد مــاه دوام بیــاورد. امــا اگــر محتــوای 10 برابــری نوشــته باشــید، 

ــاد  ــود زی ــظ ش ــی حف ــیار طوالن ــای بس ــا مدت ه ــایت تان ت ــه س ــه رتب ــال اینک احتم

اســت.

بــرای بررســی اینکــه مطلبــی کــه نوشــته اید محتــوای 10 برابــری هســت یــا نــه، بــه 

ــد: ــر پاســخ دهی پرســش های زی

بررسی کیفیت:

آیا مخاطب می تواند به راحتی مطلب را بخواند و درک کند؟

به اندازه کافی جالب، سرگرم کننده یا مفید هست؟

واقعا مشکلی را حل می کند؟
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آیا وب سایت تان خوب طراحی شده است؟

 

بررسی منحصربه فرد بودن:

آیا مطلبی که نوشته اید کامل و جامع هست؟

برایش به اندازه کافی وقت صرف کرده اید؟

آیــا بــه همــه ســؤاالت پاســخ داده ایــد؟ اطمینــان داریــد کــه مخاطبــان شــما بــرای 

اطاعــات بیشــتر مجبــور نخواهنــد بــود بــه منابــع دیگــری مراجعــه کننــد؟

 

بررسی معتبر بودن:

آیــا در ایــن زمینــه یــا ایــن بخــش خــاص از بــازار )گوشــه بازار( خبــره هســتید؟ آیــا 

تخصصــی در ایــن موضوعــات داریــد؟

 

- از ربط دادن موضوعات زودگذر به محتوایتان خودداری کنید

ــی  ــه و چیزهای ــگ عام ــد در مطالب شــان از فرهن ــان دوســت دارن بســیاری از بازاریاب

ــای  ــه، مدت ه ــرای نمون ــد. ب ــتفاده کنن ــت اس ــوب اس ــردم محب ــن م ــی بی ــه مدت ک

طوالنــی مقاله هایــی را می دیدیــم کــه نویســندگان آنهــا در عنــوان و تصاویــر مطلــب 

از ارجــاع بــه ســریال محبــوب »بــازی تــاج و تخــت« اســتفاده می کردنــد. بــه عنــوان 
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یــک مقالــه کــه قبــا در ایــن بــاره نوشــته شــده اســت توجــه کنیــد:

»درس هایی که جان اسنو درباره بازاریابی محتوا به ما می آموزد«.

در اینجــا موضــوع محتــوا همیشــه ســبز اســت، امــا خــود محتــوا نــه. دلیلــش ایــن 

ــن  ــت و ای ــن رف ــت« از بی ــاج و تخ ــازی ت ــریال »ب ــب س ــد ت ــی بع ــه مدت ــت ک اس

ــه فراموشــی ســپرده شــد. محتــوا هــم ب

بیشتر بدانید: چگونه وباگ نویسی را شروع کرده و از آن پول دربیاوریم؟

- زبان محتوایتان را درست انتخاب کنید

ــت  ــا را رعای ــد آنه ــه بای ــی دارد ک ــا و نبایدهای ــبز بایده ــه س ــوای همیش ــان محت زب

ــد: کنی

ــل ســال جــاری«،  ــد »اوای ــی مانن ــکان دارد از کلمه هــا و عبارت های ــه ام ــی ک ــا جای ت

»مــاه گذشــته«، »دیــروز« و »عــدد ســال مثــا 1398« اســتفاده نکنیــد.

لحــن محتــوا نبایــد بیش ازحــد فنــی و تخصصــی باشــد. یادتــان باشــد محتواهــای 

ــان و  ــرای متخصص ــه ب ــوند ن ــته می ش ــان نوش ــرای مبتدی ــوال ب ــبز معم ــه س همیش

کارشناســان. ایــن افــراد معمــوال بــه ایــن شــیوه اطاعــات موردنظرشــان را جســتجو 

ــتجو  ــک جس ــال ترافی ــر به دنب ــد. اگ ــروکار دارن ــی س ــع تخصص ــا مناب ــد و ب نمی کنن

ــه کار  ــا حــد امــکان لغــات تخصصــی ب ــدی بنویســید و ت ــراد مبت ــرای اف هســتید، ب

نبریــد.
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- گستره موضوع را محدود کنید

اگــر دربــاره یــک موضــوع همــه چیــز را بنویســید، مقالــه ای کــه نوشــته اید بیش ازحــد 

ــد.  ــت بده ــه اش را از دس ــده عاق ــت خوانن ــن اس ــد و ممک ــد ش ــی خواه طوالن

موضوعــات گســترده معمــوال رقابتی تــر هســتند. مثــا یــک مقالــه بــا عنــوان »همــه 

چیــز دربــاره دیابــت« خیلــی کمتــر از مطلــب »نشــانه های اصلــی ابتــا بــه دیابــت« 

طرفــدار خواهــد داشــت. بهتــر اســت یــک مقالــه کوتاه تــر دربــاره نشــانه ها و مقالــه 

دیگــری دربــاره روش هــای درمــان دیابــت و چنــد مقالــه دیگــر بنویســید و آنهــا را بــه 

هــم لینــک بدهیــد.

 

- مقاله را از نظر سئو بهینه سازی کنید

پــس از نوشــتن مطلــب، حــاال بایــد از روش هــای ســئو )بهینه ســازی موتــور جســتجو( 

بــرای بهینه ســازی مقاله تــان اســتفاده کنیــد. حتمــا می دانیــد کــه بــر اســاس 

تحقیقــات، تعــداد بی شــماری از کاربــران هنگامــی کــه چیــزی را در اینترنــت جســتجو 

می کننــد، فقــط بــه نتایــج یکــی دو صفحــه اول موتــور جســتجو بســنده می کننــد و 

در واقــع همــان پنــج نتیجــه اول هســتند کــه بیشــترین کلیــک را دریافــت می کننــد. 

بنابرایــن بایــد بــرای بهینه ســازی محتوایتــان روی ســئو کار کنیــد. مــوارد زیــر بــرای 

ســئو بســیار مهــم هســتند:
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ــر  ــن تصوی ــن جایگزی ــی مت ــد )یعن ــه کنی ــوا اضاف ــای محت ــه عکس ه ــن Alt را ب مت

ــدی را بنویســید(؛ ــه کلی شــامل کلم

کلمه کلیدی اصلی را در عنوان مقاله بگنجانید )ترجیحا در ابتدای عنوان باشد(؛

آدرس URL و بدنه متن باید شامل کلمه کلیدی باشند؛

ــه( وجــود داشــته  ــراف اول )ترجیحــا 100 کلمــه اول مقال ــد در پاراگ ــدی بای کلمــه کلی

باشــد؛

متــن را از کلمــه کلیــدی اشــباع نکنیــد. تعــداد کلمــات کلیــدی در متــن بایــد کامــا 

طبیعــی باشــد؛

ــاز  ــد، امــا ب ــر ندارن ــدی تأثی ــا دیگــر در رتبه بن ــد درحال حاضــر توضیحــات مت هــر چن

هــم بهتــر اســت کلمــه کلیــدی در توضیحــات متــا آمــده باشــد؛

همه محتواهایی را که با یکدیگر ارتباط موضوعی دارند، به هم لینک بدهید.

ــش  ــر افزای ــر آن ب ــت و تاثی ــی و بی کیفی ــب قدیم ــذف مطال ــد: ح ــتر بخوانی بیش

ــایت ــک س ترافی

فقط روی محتوای همیشه سبز تکیه نکنید

ــبز  ــه س ــوای همیش ــایت تان محت ــا س ــاگ ی ــه در وب ــت ک ــوب اس ــی خ ــن خیل ای

داشــته باشــید، امــا فکــر نکنیــد همــه محتواهایتــان الزامــا بایــد محتــوای همیشــه 

ســبز باشــند. مقاله هــای فوریتــی کــه تاریــخ مشــخصی دارنــد و مطالــب موضوعــی 
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هــم بــه همــان انــدازه مهــم هســتند. ایــن مطالــب هنگامی کــه بــه جــذب ترافیــک 

زیــاد و مخاطبــان احتمالــی )ســرنخ یــا لیــد( در دوره زمانــی کوتــاه نیــاز داریــد، ارزش 

زیــادی پیــدا می کننــد. بهتریــن راهبــرد بازاریابــی محتــوا ایــن اســت کــه همزمــان بــر 

محتــوای موضوعــی و مطالــب همیشــه ســبز تکیــه کنــد.

بــه عنــوان مثــال، درســت اســت کــه مطالــب مربــوط بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری 

ــرای  ــدت و ب ــد در کوتاه م ــا می توان ــود، ام ــوب نمی ش ــبز محس ــه س ــوای همیش محت

ــن محتواهــا  ــد. ای ــه ســایت شــما جــذب کن ــادی را ب ــک زی ــده ترافی ــاه آین ــد م چن

همچنــان ارزشــمند و مهــم هســتند، هــر چنــد بعــد از مدتــی دیگــر مخاطــب نداشــته 

باشــند.
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کاری کنید محتوای همیشه سبزتان قابل مشاهده باشد

ــه همیــن ســادگی  ــد ب ــد، اجــازه ندهی ــد می کنی ــوای همیشــه ســبز تولی وقتــی محت

از نظرهــا پنهــان بمانــد و مقاله هــای جدیــد آن را بپوشــانند. اگــر اجــازه دهیــد ایــن 

مطلــب فرامــوش شــود، هرگــز نمی توانیــد بــه نتایجــی کــه امیــدوار بودیــد برســید. 

تــاش کنیــد محتــوای ارزشــمندی کــه تولیــد کرده ایــد بــه راحتــی در برابــر دیــدگان 

ــد.  ــان باش ــان آس ــه آن برایش ــی ب ــرد و دسترس ــرار بگی ــایت تان ق ــدگان س بازدیدکنن

ــرای ایــن کار وجــود دارد: چنــد روش ب

ــان و  ــه مبتدی ــد ک ــاد کنی ــایت تان ایج ــی در وبس ــای آموزش ــه راهنم ــک صفح ی

تــازه واردان بــه ایــن صنعــت را هــدف قــرار دهــد و بــه مخاطبان تــان کمــک کنــد بــه 

ــد. ــوای همیشــه ســبزتان را ببین ــه آســانی محت ســرعت و ب

مطالــب همیشــه ســبزتان را در نــوار کنــاری وبــاگ یــا در یــک بنــر در صفحــه اصلــی 

ســایت )خانــه( قــرار دهیــد.

ــاره در وبــاگ جلــوی چشــم مخاطــب   محتــوای همیشــه ســبز را هــر از گاهــی دوب

ــن کار  ــرای ای ــد )ب ــتفاده کنی ــتر اس ــان بیش ــذب مخاطب ــرای ج ــا از آن ب ــد ت بیاوری

می توانیــد به روزرســانی جزئــی در آن انجــام دهیــد، زیــرا در اصــل محتــوای همیشــه 

ــدارد(. ــانی ن ــه به روزرس ــازی ب ــبز نی س

ــراد  ــه اف ــه ب ــد« در ســایت تان داشــته باشــید ک ــک صفحــه »از اینجــا شــروع کنی ی

ــا محتــوای آموزشــی و مبانــی شــروع کننــد. ــد ابتــدا ب کمــک کن
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یــک کمپیــن رســانه اجتماعــی دربــاره محتوایتــان ایجــاد کنیــد کــه سراســر شــبکه تان 

را پوشــش دهــد.

بــرای تبلیــغ ایــن محتــوا بایــد آن را در رســانه های اجتماعی تــان هــم منتشــر کنیــد 

و یــا اینکــه از ارســال خبرنامــه اســتفاده کنیــد.

ــددا آن را  ــه آن مج ــار اولی ــس از انتش ــا پ ــی ماه ه ــبکه های اجتماع ــد در ش می توانی

منتشــر کنیــد تــا مخاطبــان بیشــتری پیــدا کنیــد.

به شکل منظم محتوایتان را تازه نگه دارید

اطمینــان حاصــل کنیــد کــه محتوایتــان همــواره بــه روز اســت. محتــوای همیشــه ســبز 

ــه هــر  ــا ب ــدارد. ام ــاد ن ــه به روزرســانی های زی ــی ب ــاز چندان ــر نی ــاالت دیگ ــد مق مانن

ــته  ــود داش ــدی وج ــرفت های جدی ــا پیش ــد ی ــای جدی ــت یافته ه ــن اس ــال ممک ح

باشــد، بنابرایــن می توانیــد آنهــا را بــه مقالــه اضافــه کنیــد. ممکــن اســت محتواهــای 

ــه  ــا آن نوشــته شــده باشــند کــه می توانیــد آنهــا را بــه ایــن مقال جدیــدی مرتبــط ب

ــه  ــد ب ــار آن می توان ــخ انتش ــوا و تاری ــانی محت ــاوه، به روزرس ــه ع ــد. ب ــک کنی لین

رتبه بنــدی ســئو کمــک کنــد. پــس از اینکــه محتوایتــان را به روزرســانی کردیــد، آن را 

طــوری تبلیــغ کنیــد کــه انــگار محتوایــی جدیــد اســت.

بــه یــاد داشــته باشــید محتواهــای جدیــد به شــکل مــداوم تولیــد می شــوند و برخــی 
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از آنهــا بــا کلمــات کلیــدی و موضــوع انتخابــی شــما رقابــت می کننــد. بنابرایــن بایــد 

تمــام وقــت محتوایتــان را تــازه و جامــع نگــه داریــد تــا باالتــر از بقیــه بمانیــد.

بیشــتر بخوانیــد: چگونــه وقتــی چیــزی بــرای نوشــتن نداریــم ایده هــای نــاب پیــدا 

کنیــم؟

رتبه بندی محتوا را پیگیری کنید

بــرای مشــاهده اینکــه آیــا محتــوای شــما بــا گذشــت زمــان رتبــه جســتجویش پایین 

ــه آن باشــید. بررســی کنیــد کــدام یــک از صفحــات  ــه، پیگیــر رتب ــا ن آمــده اســت ی

ــتجو  ــور جس ــر آن را در موت ــراد راحت ت ــا اف ــازی دارد ت ــه بهینه س ــاز ب ــایت تان نی س

پیــدا کننــد.

ــد  ــا قص ــد. آی ــبز می دانی ــه س ــوای همیش ــاره محت ــز را درب ــه چی ــاال هم ــک! ح تبری

داریــد آن را بــه بازاریابــی محتوایتــان اضافــه کنیــد؟ اگــر کمــک بیشــتری نیــاز داریــد، 

دو بخــش زیــر را هــم بخوانیــد.

 

ایده های بیشتر برای نوشتن محتوای همیشه سبز

»چطور« و »چگونه« برای مبتدیان؛

»چطور« و »چگونه« برای کاربران پیشرفته؛

چطور بهترین محصول را انتخاب کنیم؛
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چطور کاری را در طول زمان انجام دهیم؛

فهرست منابع برای یک موضوع خاص )مثا بهترین سایت های فیلم کدامند؟(

فهرست بهترین ابزار رایگان و پولی سئو؛

بهترین کتاب ها برای هدف خاص؛

اشتباهات رایج در یک صنعت خاص یا گوشه بازار خاص؛

تاریخچه یک موضوع یا محصول؛

»بزرگترین« یا »کوچکترین« از موضوع خاصی؛

»بهترین« یا »بدترین« برای رسیدن به هدفی خاص؛

واژه نامه جامع درباره یک موضوع یا گوشه بازار خاص؛

هر چیزی که باید درباره »...« بدانید؛

مطالب مشاوره ای یا آموزشی؛

مقاالت تاریخی؛

پاسخ سؤاالت متداول.

 

معرفی چند سایت همیشه سبز

این سایت ها بیشتر محتواهایشان همیشه سبز است:

about.com

ویکی پدیا
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answers.com

wikihow

imdb.com

ehow.com

ــیعی از  ــف وس ــبز را در طی ــه س ــای همیش ــداد مقاله ه ــترین تع ــایت ها بیش ــن س ای

ــی از  ــرای بیشــتر از نیم ــا ب ــی پدی ــه، ســایت ویک ــرای نمون ــد. ب ــات روز دارن موضوع

ــد. ــاال می آی ــه اول ب ــج نتیج ــزو پن ــه و ج ــن صفح ــوگل در اولی ــتجوهای گ جس

اگــر هنــوز هــم نقطــه ابهامــی دربــاره ایــن مطلــب برایتــان باقــی مانــده اســت، در 

ــد. ــرح کنی ــا مط ــا م ــا ب دیدگاه ه
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