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در ایــن مقالــه بــه  10روش بــرای بهینــه ســازی و ســئو محتــوای ســایت خواهیــم
پرداخــت کــه بــا رعایــت آنهــا میتوانیــد ترافیــک بیشــتری را وبــاگ خــود ایجــاد
کنیــد.
بهینهســازی موتورهــای جســتجو بــرای بازاریابــان بســیار مهــم اســت .زمانــی کــه
وبســایت از نظــر ســئو بهینهســازی شــده باشــد در نتیجــه جســتجوی کلمــات
کلیــدی مرتبــط بــا محصــول یــا خدمــات برنــد بــه کاربــران نشــان داده خواهــد
شــد .البتــه الگوریتمهــای گــوگل هــر چنــد وقــت یکبــار بهروزرســانی میشــوند و
هماهنــگ شــدن بــا آنهــا آســان نیســت .پــس چگونــه بفهمیــم در حــال حاضــر
رعایــت کــردن چــه نکاتــی جــواب میدهــد و چــه نکاتــی بیفایــده هســتند؟ از
کجــا بدانیــم کــدام روشهــا قدیمــی شــد ه و بــا چــه روشــی جایگزیــن شــدهاند؟ اگــر
پاســخ ایــن ســوالها را نمیدانیــد هیــچ جــای نگرانــی نیســت ،ایــن موضــوع یکــی
از اصلیتریــن دغدغههــای هــر بازاریابــی اســت .بــرای همیــن در ادامــه ایــن مقالــه
بــه بررســی راههایــی بــرای بهینهســازی محتــوای وبســایت بــا توجــه بــه کلمــات
کلیــدی میپردازیــم.
مــواردی کــه در ایــن مقالــه بررســی میکنیــم بــرای بخــش وبــاگ ســایت هســتند و
تمامــی قســمتهای وبســایت را پوشــش نمیدهنــد.
بیشتر بدانید :فایل صوتی سئو و آشنایی با الگوریتم های گوگل

 -1روی یک یا دو کلمه کلیدی طوالنی و اصلی تمرکز کنید

بهینهســازی کــردن پسـتهای وبــاگ از نظــر کلمــات کلیــدی بــه ایــن معنــا نیســت
کــه در یــک متــن تــا میتوانیــد 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 بــوده و تنهــا از طریــق کلمــات کلیــدی قصــد دارد رتبــه خــود را
افزایــش دهــد .اســتفاده بیــش از انــدازه از کلمــات کلیــدی نــه تنهــا بــرای موتورهــای
جســتجو نامناســب اســت بلکــه از نظــر خواننــده متــن نیــز ناخوشــانید اســت .پــس
اســتفاده از کلمــات کلیــدی بایــد درســت و بــه جــا باشــد.
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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 از دو کلمــه کلیــدی را پوشــش دهــد ،امــا انجــام چنیــن کاری بــه
هیــچ عنــوان توصیــه نمیشــود .از آنجایــی کــه بازدیدکننــدگان وبســایت معمــوال از
کلمــات کلیــدی طوالنــی اســتفاده میکننــد 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 وبســایت میشــود.

 -2کلمات کلیدی انتخابی را در بخشهای مخصوص قرار دهید

حــال کــه کلمــه کلیــدی مــورد نظــر خــود را پیــدا کردیــد زمــان آن رســیده اســت که در
جــای مناســب از آن اســتفاده کنیــد .بهتریــن محــل بــرای اســتفاده از کلمــات کلیدی و
افزایــش رتبــه در جســتجو کــدام قســمتها هســتند؟ در هــر وبالگــی کلمــات کلیــدی
بایــد در چهــار منطقــه یعنــی در عنــوان ،ســر تیتــر و بدنــه اصلــی ،یــو آرال و متــا
دیسکریپشــن قــرار بگیرنــد.

عنوان

عنــوان یــک مطلــب اولیــن پارامتــری اســت کــه کاربــر بــه وســیله آن میــزان مرتبــط
بــودن محتــوا را بــا کلمــه کلیــدی کــه جســتجو کــرده اســت ،میســنجد .بنابرایــن
اســتفاده از کلمــه کلیــدی در عنــوان ضــروری اســت .فرامــوش نکنیــد کــه بایــد کلمــه
کلیــدی را در اولیــن  65کاراکتــر ابتدایــی عنــوان بــه کار ببریــد .زیــرا گوگل ایــن مقدار از
متــن را در نتیجــه جســتجو نشــان میدهــد .البتــه گــوگل بــر اســاس تعــداد پیکســل،
پهنــای مــورد نظــر را بــرای نمایــش عنــوان متــن انتخــاب میکنــد .از آنجایــی کــه
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بــه تازگــی تعــداد پیکســلهای نمایشــی بــه  500تــا  600پیکســل افزایــش پیــدا
کــرده اســت در نتیجــه حــدود  65کاراکتــر 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 زیــادهروی کنیــد .کلمــات
کلیــدی اگــر بیــش از انــدازه اســتفاده شــوند متــن را غیرطبیعــی میکننــد و ممکــن
اســت کاربــر از خوانــدن آن منصــرف شــود .خیلــی بــه ایــن موضــوع فکــر نکنیــد کــه
بــا اســتفاده بیــش از انــدازه از کلمــات کلیــدی ممکــن اســت از طــرف موتورهــای
جســتجو امتیــاز منفــی بگیریــد .مطمئنــا هــر نویســندهای پیــش از اینکــه شــروع بــه
نوشــتن متــن کنــد بــه کلمــات کلیــدی آن فکــر میکنــد 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 ســوالهای
احتمالــی کاربــران در مــورد آن موضــوع پاســخ دهیــد .ایــن کار کمــک میکنــد کــه
کلمــات کلیــدی نیــز خودبهخــود 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
میکننــد .از آنجایــی کــه آدرس یــوآرال بــرای هــر محتوایــی منحصربهفــرد اســت،
ایــن یعنــی بــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی در یــوآرال بــرای هــر مقالــه فرصــت
بهینهســازی وجــود دارد.
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متا دیسکریپشن

متادیسکریپشــن هــر محتــوا بــه موتورهــای جســتجو و خواننــدگان توضیــح مختصری
در مــورد متــن محتــوا میدهــد .بنابرایــن در ایــن بخــش از محتــوا نیــز از کلمــات
کلیــدی طوالنــی کــه انتخــاب کردهایــد اســتفاده کنیــد .ایــن نکتــه را هــم بــه خاطــر
داشــته باشــید کــه هرقــدر متادیسکریپشــن یــک متــن جذابتــر نوشــته شــده باشــد،
ترافیــک بیشــتری را بــه ســایت هدایــت خواهــد کــرد .در ادامــه در ایــن مــورد بــاز
ســخن خواهیــم گفــت.

 -3وبالگ باید در موبایل نیز قابل خواندن باشد

مدتــی پیــش شــرکت گــوگل اعــام کــرد اکثــر کاربــران بــرای جســتجو داخــل گــوگل
از موبایــل بیشــتر از دســکتاپ اســتفاده میکننــد .زمانــی کــه جســتجویی از طــرف
موبایــل در گــوگل انجــام میشــود ،گــوگل صفحــه هایــی کــه نمایــش مخصــوص
موبایــل دارنــد را در ابتــدا نشــان میدهــد .ایــن مــورد بــه تازگــی و در ســال 2015
بــه الگوریتمهــای گــوگل اضافــه شــده اســت ،درنتیجــه ایــن مــورد هنــوز هــم
تأثیــر زیــادی روی رتبهبنــدی ســایت دارد .وبســایتهایی کــه از لحــاظ ســایز بــا
موبایــل و تبلــت همخوانــی داشــته باشــند ریسپانســیو هســتند و امــروزه بیــش از
پیــش بــرای ســئو اهمیــت پیــدا کردهانــد .بنابرایــن اگــر هنــوز بــه فکــر انجــام ایــن
کار نیفتادهایــد بهتــر اســت هرچــه زودتــر دســت بــه کار شــوید .وبســایتهایی
بــا طراحــی ریسپانســیو بــرای نمایــش صفحــات در موبایــل و دســکتاپ از یــوآرال
جداگانــهای اســتفاده نمیکننــد و ایــن موضــوع بــرای ســئو و رتبــه ســایت خــوب
اســت.
از آنجایــی کــه تغییراتــی از ایــن قبیــل ،اول در خــود ســایت گــوگل اعمــال میشــود،
بهتــر اســت ایــن وبســایت را تحــت نظــر داشــته باشــید.
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 -4متادیسکریپشن را بهینهسازی کنید

متادیسکریپشــن توضیحــات اضافـهای اســت کــه در صفحــه جســتجو ظاهــر میشــود
و بــه کاربــران اجــازه میدهــد کــه ببیننــد یــک لینــک در مــورد چــه موضوعــی صحبــت
کــرده اســت .هــر کاربــری بــا خوانــدن ایــن توضیحــات متوجــه میشــود آیــا مطلــب
وبســایتی کــه در نتیجــه جســتجو نمایــش داده شــده برایــش مفیــد اســت یــا خیــر.
درنتیجــه بــا خوانــدن آن تصمیــم میگیــرد آیــا وبســایت را بــاز کنــد یــا ســراغ
وبســایت بعــدی بــرود .بنابرایــن خیلــی مهــم اســت کلمــات کلیــدی طوالنــی کــه
انتخــاب کردهایــد در ایــن بخــش نیــز اســتفاده شــوند .متادیسکریپشــن نماینــده کل
محتــوای شــما اســت و بایــد در نوشــتن آن دقــت کنیــد .اســتفاده از کلمــات کلیــدی
توجــه کاربــر را جلــب کــرده و اســتفاده از عبــارات مرتبــط آنهــا را بــه کلیــک کــردن
ترغیــب میکنــد.
ایــن نکتــه را فرامــوش نکنیــد کــه هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد متادیسکریپشــن
همیشــه بــه یــک شــکل نمایــش داده شــود .گــوگل گاهــی اوقــات متادیسکریپشــن
واقعــی وبســایت را نمایــش میدهــد امــا بعضــی وقتهــا هــم قســمتهایی از
متــن اصلــی کــه کلمــات کلیــدی در آن بــه کار رفته اســت را بهعنــوان متادیسکریپشــن
بــه کاربــر نشــان میدهــد .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.

 -5تصاویر را نیز بهینهسازی کنید

همانطــور کــه میدانیــد پســتهای وبــاگ تنهــا از متــن تشــکیل نمیشــوند،
اســتفاده از تصاویــر بــه خوانایــی و درک بهتــر مطلــب کمــک میکننــد .امــا موتورهــای
جســتجو بــه دنبــال تصاویــر خالــی نیســتند بلکــه بــه دنبــال تصاویــری هســتند کــه
از متــن جایگزیــن ( )Alt Textاســتفاده کــرده باشــند .موتورهــای جســتجو تصاویــر را
ماننــد انســانها مشــاهده نمیکننــد ،بنابرایــن نیــاز بــه توضیــح اضافــهای دارنــد
کــه تصویــر را بــرای آنهــا توضیــح دهــد .ایــن توضیحــات بــه عکسهــا کمــک
میکنــد کــه در نتیجــه جســتجوی کاربــر نشــان داده شــوند .زمانــی کــه تصویــر بــه
خوبــی بارگــذاری نشــود ،ایــن توضیحــات بــه جــای تصویــر در وبســایت نمایــش
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داده میشــوند درنتیجــه تجربــه بهتــری از نمایــش وبســایت را بــرای کاربــر رقــم
میزننــد .متــن جایگزیــن یــک تــگ اســت کــه بــه راحتــی و بــا اســتفاده از تگهــای
 HTMLمیتوانــد اســتفاده شــود.
اســتفاده از کلمــات کلیــدی در متــن جایگزیــن تصویــر شــاید تأثیــر چنــدان زیــادی در
بهبــود رتبهبنــدی نداشــته باشــد امــا ارزش زمــان گذاشــتن را دارد.

 -6از تگهای مشابه برای یک موضوع استفاده نکنید

تگهــا بــه دســتهبندی محتــوا کمــک میکننــد امــا اســتفاده بیــش از انــدازه از آنهــا
بــه ضــرر برنــد اســت .اگــر تگهــای مشــابه داشــته باشــید ،مطالــب ســایتتان
توســط موتورهــای جســتجو کپــی در نظــر گرفتــه میشــود و گــوگل بــه وبســایت
امتیــاز منفــی میدهــد.
تگهــا بــه ایــن صــورت کار میکننــد کــه بــه ازای هــر تــگ ،یــک صفحــه جدیــد در
وبســایت ســاخته میشــود و تمامــی مطالبــی کــه آن تــگ را داشــته باشــند در آن
صفحــه بــه نمایــش درمیآینــد .اگــر بــرای یــک مطلــب از تگهــای زیــادی اســتفاده
کنیــد ،در چندیــن صفحــه نمایــش داده میشــوند و درنتیجــه چندیــن بــار توســط
موتورهــای جســتجو پیــدا میشــوند .بهعنــوان مثــال تگهــای «وبــاگ نویســی»،
«وبــاگ»« ،بــاگ» و «پســتهای بــاگ» شــبیه هــم هســتند و نبایــد بــرای یــک
پســت اســتفاده شــوند.
اگــر در گذشــته از تگهــای زیــادی بــرای یــک پســت اســتفاده کردهایــد ،بهتــر اســت
زمــان بگذاریــد و تعــدادی از آنهــا را پــاک کنیــد .بــرای وبســایت خــود  15تــا 25
تــگ مهــم و غیــر مشــابه تعریــف کنیــد و ســپس بــرای هــر پســت فقــط از همــان
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تگهــا اســتفاده کنیــد تــا مطمئــن شــوید بابــت کپــی شــدن مطلــب امتیــاز منفــی
نمیگیریــد.
مقالــه مرتبــط :معرفــی دو متــا تــگ مهــم بــرای ســئو و افزایــش رتبــه ســایت و نحــوه
تعریــف آنها

 -7ساختار یوآرال صفحهها باید منظم باشد

ســاختار یــوآرال صفحههــای وبســایت (نــه لزومــا پســتها) بایــد طــوری باشــند
کــه بازدیدکننــده ،ســاختار وبســایت و محتوایــی کــه میخواهــد مشــاهده کنــد را
متوجــه شــود .موتورهــای جســتجو نیــز یوآرالهایــی را دوســت دارنــد کــه بــه کمــک
آنهــا موضــوع محتــوای وبســایت را بهتــر متوجــه شــوند .بهعنــوان مثــال ایــن
یــوآرال ( )http://blog.hubspot.com/marketingرا در نظــر بگیریــد .کاربــر بــا
دیــدن ایــن یــوآرال متوجــه میشــود 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/salesتغییــر دهــد.
بنابرایــن اگــر یوآرالهــا بــا ســاختار منظــم ســاخته شــوند در حکــم دســتهبندی بــرای
مطالــب وبســایت عمــل میکننــد ،بــه خواننــده میگوینــد کــه در کــدام قســمت
ســایت قــرار دارد و بــرای وارد شــدن بــه ســایر قســمتها از چــه ســاختاری اســتفاده
کنــد .موتورهــای جســتجو نیــز راحتتــر ســایت را جســتجو میکننــد و متوجــه
میشــوند خواننــدگان در ایــن وبســایت بــه دنبــال چــه چیــزی هســتند.
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 -8از لینکهای داخلی استفاده کنید

لینکهــای خارجــی کــه بــه یــک وبســایت داده میشــوند نشــان دهنــده اعتبــار
و مرتبــط بــودن مطالــب وبســایت شــما بــا عبــارت جســتجو شــده در موتورهــای
جســتجو هســتند .ایــن قضیــه در مــورد لینکهــای داخلــی نیــز صــادق اســت .اگــر
مطلبــی کــه مینویســید دارای مطالــب مرتبــط ،کتــاب الکترونیــک یــا حتــی صفحــه
مرتبــط اســت بــه آن لینــک دهیــد .لینکهــای داخلــی نــه تنهــا حضــور کاربــر را در
وبســایت افزایــش میدهنــد ،بلکــه ســایر صفحههــای وبســایت را بــه موتورهــای
جســتجو معرفــی میکننــد .درواقــع لینکهــای داخلــی بــرای ســئوی وبســایت
مفیــد هســتند و همچنیــن باعــث میشــوند کاربــر تمــام اطالعــات مــورد نظــر خــود
را بهدســت آورد.
مقاله مرتبط :لینک سازی داخلی و لینک سازی خارجی چیست؟

 -9از کنسول جستجوی گوگل استفاده کنید

کنســول جســتجوی گــوگل از بخشــی بــه نــام گــزارش تحلیــل جســتجو تشــکیل شــده
اســت .ایــن گــزارش بــه شــما کمــک میکنــد کــه تعــداد کلیکهــای زده شــده بــه
وبســایت از طریــق گــوگل را تحلیــل کنیــد درنتیجــه متوجــه میشــوید کــه مــردم
بــرای پیــدا کــردن محتــوای شــما از چــه کلمــات کلیــدی اســتفاده کردهانــد .بســیاری
از بازاریابــان محتــوا همــواره بــرای بهینهســازی محتــوا در تــاش هســتند ،امــا واقعیت
ایــن اســت کــه پس ـتهای وبــاگ بالفاصلــه رتبهبنــدی نمیشــوند .معمــوال بعــد از
راهانــدازی وبســایت مدتــی زمــان میبــرد کــه محتــوای آن در نتیجــه جســتجو
نشــان داده شــود .زمانــی کــه پســتهای وبــاگ بــه طــور مرتــب منتشــر شــده و
بهینهســازی شــوند ،تجربــه کاربــری بهتــر شــده و مقــدار ترافیــک ورودی وبســایت
نیــز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

 -10از خوشهبندی موضوعها استفاده کنید

بســیاری از وبســایتها دارای یــک وبــاگ هســتند کــه روی کلمــات کلیــدی خاصــی
تمرکــز کــرده اســت و بــا توجــه بــه آنهــا محتــوا تولیــد میکنــد .نتیجــه چنیــن
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کاری ایــن اســت کــه وبســایت بــه هــم ریختــه و شــلوغ شــده و درنتیجــه کاربــر
نمیتوانــد اطالعــات مــورد نظــر خــود را پیــدا کنــد .ایــن کار حتــی باعــث میشــود
ل هــای
زمانــی کــه در مــورد پســت مشــابه ای مطالــب مجــزا تولیــد میکنیــد ،یــوآرا 
خــود ســایت نیــز بــرای کســب رتبــه بهتــر بــا یکدیگــر بــه رقابــت بپردازنــد.
بهتریــن راه بــرای اینکــه وبســایت رتبــه بهتــری کســب کنــد و در نتیجه جســتجوهای
گــوگل نمایــش داده شــود ایــن اســت کــه از خوشـ ه بنــدی موضوعــی اســتفاده کنــد.
بــرای انجــام چنیــن کاری ابتــدا موضوعــات مرتبطــی کــه دوســت داریــد ســایتتان بــا
توجــه بــه آنهــا رتبهبنــدی 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 ســازماندهی شــدن معمــاری ســایت شــده و کمــک
میکنــد کاربــران راحتتــر بتواننــد مطلــب مــورد نظــر را پیــدا کننــد و همانطــور کــه
میدانیــد ایــن موضــوع روی رتبــه ســایت تأثیــر خواهــد گذاشــت .پــس فرامــوش
نکنیــد کــه یــک معمــاری منســجم بــرای وبســایت از ســه قســمت موضــوع اصلــی،
مطالــب خوشــهبندی شــده و هایپرلینکهــا تشــکیل میشــود.

رعایــت آنچــه خواندیــد بــه شــما کمــک مــی کنــد کــه یــک وبــاگ ســئو محور داشــته
باشــید و در بیــن نتایــج بــه خوبــی دیده شــوید.
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