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در اين مقاله ما به ارائه 49 نكته طاليى سئو كه در افزايش ترافيك وب  سايت نقش 
موثرى دارند پرداخته ايم. اين نكات جزو بهترين نكات و آموزش هاى سئو هستند كه 

به صورت رايگان مى توانيد آن ها را در ادامه بخوانيد.

بهترين نكات موثر سئو مربوط به محتوا

1 . محتوا پادشاه است

واقعيت اين است كه محتوا پادشاه است. اگر مطالب شما خوب باشد مى تواند باعث 
افزايش ترافيك سايت يا وبالگ شما شود.

همچنين به خاطر داشته باشيد:
موتورهاى  براى  نه  بنويسيد  كاربران  براى  را  باكيفيت  و  خوب  محتواى  بايد  شما 

جستجو.

2 . عنوان هاى چشم نواز  و جذاب داشته باشيد

3 . كمتر بنويسيد اما باكيفيت بنويسيد

كمتر نوشتن به اين معنا نيست كه هر دو ماهى يك مطلب بگذاريد. منظور اين است 
كه شما مى توانيد 4 بار در ماه محتوا بگذاريد ولى از مطالب باكيفيت استفاده كنيد.

 4 . مقاالت و پست هاى طوالنى تر ارسال كنيد

اگر در گوگل جستجو كنيد مى بينيد مقاالت طوالنى تر در رتبه باالتر و مقاالت كوتاه 
در رتبه هاى بعدى قرار گفته اند.
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خوب اين چه معنى مى دهد؟ داشتن پست هاى طوالنى تر باعث كسب رتبه بهتر در 
نتايج جستجو مى گردد.

5 . عمق مقاالت را زياد كنيد

بيشتر مقاالت طوالنى داراى عمق هستند اما اين به دين معنى نيست كه هميشه 
بايد طوالنى بنويسيد بلكه بايد در عمق بنويسيد

6 . كلمات كليدى را در تگ هاى عنوان استفاده كنيد

اين خيلى مهم است چون به موتورهاى جستجو كمك مى كند بهتر بفهمند موضوع 
شما درباره چه چيزى است. عالوه بر اين يك سيگنال بسيار قوى براى سئوى داخلى 
است. (  تخفيف ويژه محصول كلمات طاليى ترافيك ساز - 70 هزار تومان)

 http://modireseo.com/product/keywords-traffic/

7 . نمره خوانايى

محتوايتان را ساده و خوانا بنويسيد در حدى كه افراد 13 ساله هم بتوانند راحت آن 
را بخوانند

8 . از عبارات و كلمات كليدى تان در   URL استفاده كنيد

9 . از كليدواژه ها و عبارت كليدى در عنوان فرعى استفاده كنيد

استفاده كلمات كليدى در عنوان هاى فرعى ضمن اينكه باعث چگالى كلمات مى شود, 
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پاسخى است براى اينكه چطور خوانندگان وب سايتمان را زيادتر كنيم و موتورهاى 
جستجو عنوان هاى ما را بهتر تشخيص دهند. دقت داشته باشيد همين نكات ساده 

عاملى در افزايش ترافيك وب سايت مى باشند

و  كليدى  كلمات  شامل  بايد  مقاله تان  تصاوير  در   Alt تگ   .  10

كليدواژه باشند

11 . لينك هاى خروجى

مقاالت شما بايد شامل لينك هاى خروجى باشند كه هم باعث بهبود سئو و هم روش 
عالى براى افزايش ترافيك رايگان است

12 . كليدواژه ها در اولين پاراگراف مقاله تان بايد ظاهر شود
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13 . چگالى كلمات

سعى كنيد چگالى كلمات كليدى را در حد 2 تا 3 درصد رعايت كنيد. در اين كار 
زياده روى نكنيد. تمركز بيش از حد روى اين موضوع منجر به سئوى بد مى شود

كليدى  عبارت   / كلمه  شامل  بايد  شروع  در  صفحه  عنوان   .  14

باشد

و  باشد  كاراكتر  از 40  بيشتر  شما  عنوان  طول  كنيد  سعى   .  15

البته از 70 كاراكتر هم بيشتر نشود

16 . متاى توضيحات

كليدواژه ها / عبارت كليدى بايد در توضيحات متا ظاهر شوند

17 . متاى توضيحات شما بايد آن قدر قوى باشد كه كاربران با خواندن آن بجاى 

رقبا شما را انتخاب كنند

18 . سرعت بارگذارى سايت

سرعت بارگذارى سايت يك فاكتور مهم رتبه بندى براى گوگل و بينگ است. آن ها 
وب سايت هاى با سرعت باال را ترجيح مى دهند. براى تست سرعت سايت از ابزار زير 

مى توانيد استفاده كنيد
•  Gtmetrix.com
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•  tools.pingdom.com
19 . محتوا تكرارى

موتورهاى جستجو خيلى راحت محتواى تكرارى را تشخيص مى دهند, پس سعى 
نكنيد مطالبتان را از جاهاى ديگر كپى كنيد

20 . براى هر مقاله تان تمركز را روى يك كلمه كليدى بگذاريد 

و آن را تكرار نكنيد

21 . پست هاى ليستى در وبالگتان بگذاريد

22 . برنامه زمانى

برنامه منظم براى انتشار مقاله و افزايش ترافيك در سايتتان داشته باشيد
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23 . سوال از خوانندگان

از خوانندگان و كاربرانتان بپرسيد دوست دارند چه مقاالتى ارسال شود

24 . گذاشتن پست هاى جنجالى

گاهى اوقات مى توانيد پست هاى جنجالى و بحث برانگيز منتشر كنيد, مى تواند باعث 
افزايش محبوبيت و ترافيك به سايتتان شود

25 . سئوى تصاوير

از تصاوير بهينه شده در سايتتان استفاده كنيد, تصاوير نقش مهمى در افزايش ترافيك 
سايتتان بازى مى كنند

26 . مصاحبه

مصاحبه باعث افزايش توجه كاربران به سايت شما در نتيجه افزايش ترافيك مى شود

27 . به روزرسانى محتوا

محتواى خود را به صورت منظم به روزرسانى كنيد, اگر محتوا و لينك هاى خود را 
به روز نكنيد ممكن است رتبه سايت شما كاهش يابد

28 . جستجوى ماهانه كلمات كليدى
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ميزان جستجوى ماهانه كلمات كليدى مورد استفاده شما در عنوان يا مقاله تان بايد 
به اندازه كافى باشد تا باعث افزايش ترافيك به وب  سايت شما شود.

29 . كيفيت لينك هاى خروجى

شما  جستجوى  رتبه  ميزان  باشد  بيشتر  هرچقدر  شما  خروجى  هاى  لينك  كيفيت 
بيشتر مى گردد. بنابراين، قبل از قرار دادن يك لينك در هر جاى مقاله خود به مقاله 

ديگر تحقيق كنيد.

30 . موضوع لينك هاى خروجى

موضوع لينك هاى خروجى بايد هم جنس موضوع مقاله شما باشد وگرنه ممكن 
است باعث كاش رتبه شما گردد.

31 . نكات دستورى و اماليى

نكات دستورى و اماليى را در محتواى خود رعايت كنيد ؛ گوگل و ساير موتورهاى 
كمتر  اماليى  و  دستورى  اشتباهات  داراى  كه  دارند  دوست  رو  سايت هايى  جستجو 

باشند.

32 . نتايج مكمل

بجاى استفاده از مطالب كپى, سعى كنيد نتايج مكمل ارائه دهيد. مثال بررسى كنيد 
چه مطالبى قبال در ويكى پديا منتشر شده است و نياز به تكميل مى باشد
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33 . داشتن برخى چيزهاى مفيد مانند, ساعت , تقويم , منطقه 

زمانى و ... از نظر گوگل مفيد است

34 . محتواى چندرسانه اى

مى دهد  نشان  غنى,  قطعه هاى  و  فيلم ها  تصاوير،  رسانه اى:  چند  محتواى  داشتن 
سايت شما محتواى غنى دارد و باعث بهبود رتبه شما مى گردد.

35 . تعداد لينك هاى خروجى

وب  براى  جستجو   موتور  رتبه بندى  بر  زيادى  تأثير  نيز  خروجى  هاى  لينك  تعداد 
سايت و مقاله ايجاد مى كند.

36 . تعداد لينك هاى داخلى

تعداد لينك هاى داخلى بيشتر كه به يك صفحه اشاره مى كنند نشان دهنده اهميت 
آن صفحه است.

37 . كيفيت لينك هاى داخلى

لينك هاى داخلى باكيفيت كه به صفحات بااهميت و داراى پيج رنك باال هستند 
ايجاد كنيد.
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38 . لينك شكسته

لينك هايى وجود دارند كه خطاى 404 يا هر خطاى ديگرى را برمى گردانند. براى 
افزايش ترافيك وب سايت بايد آن ها را درست كنيد.

يا  و  كنيد  اصالح   Google Webmaster Tools در  را  آن ها  مى توانيد  شما 
مى توانيد از پالگين تغيير مسير استفاده كنيد.

39 . سطح خواندن

سطح افراد مختلف فرق مى كند پس بايد مطالب شما طورى باشد كه همه كاربران 
راحت از آن استفاده كنند

40 . محتواى مفيد

گوگل در پيدا كردن اينكه كه كدام محتواى مفيد است و كدام نيست بسيار هوشمند 
است. بنابراين هميشه پست هايى ارسال كنيد كه ممكن است پاسخ هر سؤال پرسيده 

شده توسط جستجوگران باشد.
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41 . سن هر صفحه (از نكات مهم سئو)

به  قديمى  صفحه هاى  دادن  نشان  جاى  به  جديد  صفحه  دارد  دوست  واقعًا  گوگل 
كاربران نشان دهد. اما اگر شما در يك صفحه به روزرسانى انجام دهيد گوگل بجاى 

انتخاب يك صفحه قديمى , صفحه جديد را انتخاب مى كند.

42 . داشتن لينك خروجى بيش از حد

گوگل دوست ندارد كه خوانندگان از موضوع اصلى منحرف شوند و به جايى ديگر 
هدايت شوند. بنابراين، توصيه مى شود از استفاده بيش از حد لينك هاى خارجى در 

مقاله تان اجتناب كنيد.

43 . مقاالت داراى اعداد و بولت

با استفاده از بولت و اعداد محتواى مقاله تان را براى كاربران خواندنى تر كنيد, مردم 
در اين گونه پست ها زمان بيشترى صرف مى كنند

44 . آدرس هاى رشته اى

حالت آدرس هاى رشته اى را فعال كنيد, گوگل مسير آدرس را نتايجش نشان مى دهد

45 . تگ هاى وردپرس را براى سئوى بهتر تكميل كنيد

46 . دسته بندى صفحات
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به  بهتر  نتايج  در  هم  چون  كنيد,  ايجاد  مناسب  صورت  به  را  صفحات  دسته بندى 
نمايش درميايد و خزنده هاى گوگل به راحتى آن ها را تشخيص و رتبه مى دهند.

47 . لينك هاى واسطه اى

زياد از لينك هاى واسطه اى در سايتتان استفاده نكنيد, گوگل اين مسئله را تشخيص 
مى دهد.

HTML48 . خطاهاى

خطاهاى HTML سايتتان را تا حد ممكن حل كنيد, در غير اين صورت از طرف 
گوگل به عنوان يك سايت كم كيفيت شناخته مى شويد

49 . پارك دامنه

در حال حاضر پارك دامنه توسط موتورهاى جستجو و گوگل نشان داده نمى شود

دست  از  را  ساز  ترافيك  طاليى  كلمات  محصول  ويژه  تخفيف 
ندهيد

70 هزار تومان تخفيف
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