پیج آتوریتی یا  Page Authorityچیست و چه تأثیری در سئو
دارد؟
در ایــن مطلــب قصــد داریــم بــه اهمیــت  page authorityو تاثیــر آن در ســئو
بپردازیــم .در حقیقــت پیــچ آتوریتــی ( )PAمعیــاری اســت کــه بــه شــما کمــک
میکنــد تــا اعتبــار وبســایت موردنظــر خــود را تشــخیص دهیــد.
درســت ماننــد کارنام ـهای کــه میگویــد یــک دانشآمــوز واقعـ ً
ـا 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 میتــوان
گفــت  page authorityماننــد کارنامـهای بــرای صفحــات ســایت اســت.
پیــج آتوریتــی را بهاختصــار ( )PAهــم میشناســند کــه معنــای قــدرت و اعتبــار
صفحـهای از ســایت اســت .هــر ســایت از مجموعـهای از صفحــات تشــکیل میشــود
کــه هــر کــدام از ایــن صفحــات بــه طــور جداگانــه بــر امتیــاز کلــی ســایت تأثیــر
خواهنــد گذاشــت.
عملکــرد  page authorityهماننــد پیــج رنــک گــوگل اســت .صفحــه اول هــر ســایت
مهمتریــن صفحــه و بــا ارزشتریــن صفحــه هــر ســایت اســت .چــرا کــه بیشــترین
لینکهــا و بیشــترین ورودی ســایت را صفحــه اول هــر ســایت بــه خــود اختصــاص
میدهــد .بــه همیــن دلیــل صفحــه اول هــر ســایت امتیــاز ( )PAبیشــتری نســبت
بــه دیگــر صفحــات خواهــد گرفــت .پــس اگــر صفحــات داخلــی یــک ســایت امتیــاز
بیــن  0تــا  10گرفتنــد صرفــا بــه معنــای ضعیــف بــودن ســایت نیســت ،بلکــه بــه
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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دارد؟

پیج آتوریتی ( )page authorityچقدر اهمیت دارد؟

پیــج آتوریتــی معیاریســت کــه توســط ســایت مــوز ( )www.moz.comمعرفــی
شــده اســت .ایــن شــرکت معیــار  page authorityرا بــرای آنالیــز و اعتبارســنجی
صفحــات ســایت ارائــه کــرده اســت و بهخوبــی توانســته جــای پیــج رنــک (Page
 )rankگــوگل را بگیــرد.
بــا ایــن حــال نمیتــوان گفــت کــه ایــن معیــار بــه طــور  %100درســت کار میکنــد.
ســایتهایی کــه ریدایرکــت میشــوند و ســایتهایی کــه نوپــا هســتند در صورتــی
کــه حتــی ســایت ســئو شــده و خوبــی هــم باشــند ،امتیــاز واقعــی خــود را از پیــج
آتوریتــی کســب نمیکننــد .زیــرا ســایتی کــه ریدایرکــت میشــود بــه جــای صفحــه
جدیــدش ،امتیــاز ســایت قبلــیاش در امتیازهــای پیــج آتوریتــی نمایــش داده
میشــود.
همچنیــن در ایــن میــان ممکــن اســت ســایتهایی باشــند کــه بــا وجــود ســئو
ضعیــف نســبت بــه دیگــر ســایتها ،امتیــاز پیــج آتوریتــی بیشــتری را کســب کــرده
باشــند.
بــا ایــن وجــود میتــوان گفــت کــه پیــج آتوریتــی یــک معیاریســت کــه بهواســطه آن
میتــوان امتیــاز ســایتها را بهطــور میانگیــن بهدســت آورد ولــی نبایــد فرامــوش
کــرد کــه درصــدی خطــا هــم در نمایــش نتایــج توســط ایــن معیــار وجــود دارد.
از آنجایــی کــه بســیاری از افــراد بــرای اعتمــاد بــه ســایتها امتیــازی کــه توســط
پیــج آتوریتــی نمایــش داده میشــود را مــاک میداننــد ،پــس نمیتــوان بــه ایــن
امتیــاز بیتوجــه بــود و بایــد بــرای افزایــش رتبــه ( )PAکارهایــی را انجــام داد .در
حقیقــت تمــام کارهایــی کــه در زمینــه ســئو داخلــی و خارجــی انجــام میشــود بــر
روی امتیــاز پیــج آتوریتــی تأثیــر خواهــد گذاشــت .البتــه بیشــترین تأثیــر را در ایــن
امتیــاز لینکهــا خواهنــد گذاشــت .لینکهــا باعــث افزایــش اعتبــار صفحــات و در
نتیجــه افزایــش اعتبــار کلــی ســایت میشــوند.

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  0تــا  100اســت کــه هــر چــه ایــن امتیــاز
باالتــر باشــد ارزش آن بیشــتر اســت.
معمــوال ســایتهای نوپــا و یــا صفحــات جدیــد ،امتیــاز  0یــا  1را کســب میکننــد
کــه بــا افزایــش لینکهــای داخلــی و خارجــی و رعایــت اصــول ســئو میتــوان ایــن
امتیــاز را افزایــش داد.
هــر چــه خواســتار امتیــاز بیشــتر باشــید کار دشــوارتر اســت ،مث ـاً رســیدن از امتیــاز
 70بــه  80ســختتر از رســیدن از امتیــاز  30بــه  40اســت.
بیشتر بدانیم :وقتی به صفحه اول گوگل برسیم چه اتفاقی میافتد؟

چه راهکارهایی برای افزایش امتیاز پیج آتوریتی وجود دارد؟

مــی تــوان بــه طــور کلــی بــاز هــم اشــاره کــرد کــه مجموعــه فعالیتهــای ســئو
تأثیــر مســتقیمی روی امتیــاز پیــج آتوریتــی خواهــد گذاشــت .کــه در ادامــه بــه طــور
مختصــر بــه آنهــا میپردازیــم:

لینکسازی

از آنجایــی کــه لینکهــا خــود بــه تنهایــی باعــث افزایــش اعتبــار ســایت میشــوند
پــس قطعـ ً
ـا امتیــاز پیــج آتوریتــی را هــم افزایــش خواهنــد داد.
لینکهــای داخلــی ســبب میشــود کــه شــما بتوانیــد بیــن صفحــات ســایتتان
ارتبــاط برقــرار کنیــد و ایــن موضــوع بــرای ســئوی ســایتتان بســیار مفیــد اســت.
لینکهــای خارجــی( بــه ســایتهای مرجــع) نیــز عــاوه بــر لینکســازی و تاثیــر
بــر روی ســئو ،باعــث میشــود کــه ســایت شــما بــه عنــوان ســایت مرجــع شــناخته
شــود.

تولید محتوای اختصاصی

تولیــد محتــوای اختصاصــی یعنــی توجــه گــوگل .گــوگل بــه ســایتهایی کــه متــن
اختصاصــی دارنــد توجــه ویــژهای دارد زیــرا آنهــا را ســایت مرجــع میدانــد .امتیــاز
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خوبــی کــه گــوگل بــرای ایــن نــوع ســایتها قائــل میشــود ســبب افزایــش اعتبــار
صفحــات ســایت و پیــج آتوریتــی آنهــا خواهــد شــد.
مقاله مرتبط :چطور محتوایی بنویسیم که افراد واقعا آن را بخوانند

فعالیت در شبکههای اجتماعی

شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد مغــازه ای کــه چنــد شــعبه دارد ،بــرای ســایت مــی
توانــد مفیــد واقــع شــوند .هــم از لحــاظ معروفیــت و هــم از لحــاظ افزایــش فــروش
و درآمــد زایــی.
تأثیــر شــبکه هــای اجتماعــی بــر پیــج آتوریتــی بــه ایــن دلیــل اســت کــه ورودی
ســایت را افزایــش مــی دهــد و باعــث میشــود کــه گــوگل هــم آن ســایت را بــه
عنــوان ســایت فعالتــری تصــور کنــد .ســایتهای فعــال ،پیــج آتوریتــی بیشــتری
خواهنــد داشــت پــس بــرای فعالتــر شــدن بــه فعالیــت در شــبکههای اجتماعــی
نیازمنــد هســتیم.
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پیج آتوریتی خوب چه عددی است؟

 اعــداد بــاالی  60بهتریــن حالــت را بــرای ســایتها دارنــد .البتــه رســیدن بــه هــمً
واقعــا دشــوار اســت و ســایتهای زیــادی در ایــران بــه چنیــن
چیــن جایگاهــی
جایگاهــی نتوانســتند برســند.
 اعــداد بیــن  50تــا  60اعــداد بســیار خوبــی هســتند .ســایتهایی کــه بــه ایــنجایــگاه میرســند ارزش اعتمــاد کــردن را دارنــد و بایــد آنهــا را ســایتهای موفقــی
دانســت.
اعــداد  40تــا  50بــه معنــای امتیــاز خوبــی بــرای پیــج آتوریتــی اســت .ایــن ســایتهارا میتــوان ســایتهای قدرتمنــدی دانســت کــه در کســبوکار خــود بــه جایــگاه
خوبــی رســیدهاند.
 اعــداد بیــن  30تــا 40؛ ســایتهایی کــه ایــن امتیــاز را دارنــد هــم ســایتهای خوبــیهســتند کــه قطعـ ً
ـا جــای پیشــرفت دارنــد ولــی نمیتــوان آنهــا را ســایت ضعیــف
دانســت ،زیــرا امتیازهــای پیــج آتوریتــی بهراحتــی بهدســت نمیآیــد و ایــن مقــدار
مقایســه یــک ســایت بــا هــزاران ســایت دیگــر اســت.
 اعــداد بیــن  20تــا  30ممکــن اســت مربــوط بــه ســایتها و کسـبوکارهای تــازهکارو نوپــا باشــد .بــرای اعتمــاد بــه ایــن شــرکتها احتیــاج بــه بررســی اســت .شــاید
شــرکتی بــا امتیــاز پیــج آتوریتــی  30تــا  40فقــط ســایت نسـ ً
ـبتا خوبــی داشــته و در
کسـبوکار خــود زیــاد مســلط نباشــد و یــا برعکــس ،یعنــی شــاید در حــوزه وب زیــاد
حرفـهای عمــل نکــرده ولــی در کار خــود مهــارت کافــی دارد؛ پــس در خدمــات گرفتــن
از ایــن ســایتها فقــط بــه اطالعــات ســایت اکتفــا نکنیــد و بــا آنهــا بــه صــورت
حضــوری و یــا تلفنــی گفتوگــو کنیــد.
 اعــداد بیــن  10تــا  20ســایتهای نوپــا هســتند کــه هنــوز بــه جایــگاه درســت وواقعــی خــود دســت پیــدا نکردهانــد.
 اعــداد بیــن  0تــا  10بــرای صفحــات داخلــی ســایتها دیــده میشــود حتــیســایتهایی کــه در وب جــا افتادهانــد 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
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پیج آتوریتی یا  Page Authorityچیست و چه تأثیری در سئو
دارد؟
معیــار اســتفاده کنیــد ،ولــی قبلــش بایــد بدانیــد کــه پیــچ اتوریتــی یــک معیــار
مقایســهای بــوده و دقــت صددرصــد نــدارد.
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