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 صفحه به گوگل ی. نحوه نشان دادن محتواOn-page  یسئو

 شودمیخوانده  جووجستکه سایت شما توسط موتورهای  فرایند اطمینان از این on-pageسئوی 
که گوگل کلمات کلیدی مدنظر  صحیح نه تنها برای اطمینان از این on-pageاست. یادگیری سئوی 

ی ساده و بهبود عملکرد هامهم است بلکه یک فرصت برای دستیابی به موفقیت کندمیشما را انتخاب 
 کلی سایت شما است.

 :شودمیشامل مالحظات زیر  on-pageسئوی 

 قابل دیدن است جووجستمحتوای سایت برای موتور  ین کهااطمینان از  .1
 .کندمیرا مسدود ن جووجستسایت شما موتورهای  این کهاطمینان از  .2
 کنند.نظر شما را انتخاب می موتورهای جست وجو کلمات کلیدی مد این که اطمینان از .3

بسیاری از اشید تا بتوانید سر و کار داشته ب سایتوبکافی است تنها به صورت مقدماتی با یک 
 خودتان انجام دهید. را  on-pageسئوهای 

. با دباشمی به این موضوعات مربوط که این فصل  های فنی ندارید توجه کنیداگر تمایلی به بخش
حال باید این فصل را بخوانید تا متوجه شوید چه کاری باید انجام شود تا به رتبه برتر در گوگل  این

به راحتی یک طراح  توانیدمی متوجه شدید چه کاری باید انجام شود شما این کهبعد از دست یابید. 
 ی سئو در این فصل را اجرا کند.هااستخدام کنید تا تکنیک سایتوب دهندهیا توسعه سایتوب

 نحوه ساختاربندی سایت برای سئوی اتوماتیک و راحت

که سایت شما طوری ساختاربندی شده است که  دهدمیبه شما این اطمینان را  هابهترین تمرین
 ی دیگر بهترین تشخیص را داشته باشد.جووجستتوسط گوگل و موتورهای 

1) URL جووجستهای مطابق با موتور 
 اید؟به شکل زیر دیده URLبا  سایتوبآیا تا به حال یک 

3.asp?q=321entry-post/21http://www.examplesite.com/~articlepage 
 چقدر آشفته!

و بازدیدکنندگان سایت  جووجستها یک راه سریع برای گیج کردن موتورهای URLاین 
قابل  نیز بیشتر جووجستند، برای بازدیدکننده و موتور ترهای مرتب منطقیURLهستند. 

 یی هستند.اشناس
 مرتب است: URLدر اینجا مثالی از یک 

jerseys-http://www.examplesite.com/football 
 بسیار بهتر شد.
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ی هایک نگاه اجمالی به نتایج موتور جست وجوی گوگل بیندازید. بخش بزرگی از سایت
و قابل خواندنی مانند فوق دارند. منظور از بخش بزرگ، اکثریت  های مرتبURLرنک، 

 وسیعی است.
های مطابق دارند. معموال فعال کردن URLی مدیریت محتوای سایت هابسیاری از سیستم

مناسب را ندارد  URL. اگر سایت شما شودمیگزینه در تنظیمات سایت موجب این امر یک 
 سایت شماست تا این مسئله را رفع کند. هندهدتوسعهزمان یک گفت و گوی گرم با 

 هدایت داخلی (2
 تواندمیساختاربندی هدایت سایت شما وجود ندارد. این مسئله  هیچ محدودیتی در نحوه
 هم خوب و هم بد باشد.

حتی به سایت دسترسی پیدا کنند  این کهبرخی افراد بازدیدکنندگان را مجبور میکنند قبل از 
و  کرده تربرای بازدیدکنندگان کار را سخت هار این فرایند برخی سایتیک انیمیشن ببینند. د

 کنند.را در انتخاب محتوای سایت گیج می جووجستموتورهای 
کار را با داشتن یک منو که همواره در باالی سایت یا پایین سمت چپ پنجره  هابرخی سایت

ا یک استاندارد صنعت برای بسیاری از کنند. این مسئله تقریبافزار وجود دارد راحت مینرم
 شده است. هاسایت

 جووجستبا دنبال کردن این استاندارد، به طور قابل توجهی برای بازدیدکنندگان و موتور 
این قرارداد را بشکنید، باید بدانید احتمال دارد  خواهیدمی. اگر شوداحت میسایت رفهم 

 ات سایت خود را سخت کنید.صفح برای موتور جست وجو انتخاب همه
 .سازدمیعنوان یک قانون عمومی، ساده سازی برای کاربران کار را برای گوگل راحت ه ب

 ی متنی واقعی باشد نه تصاویر.هاقبل از تمام مسائل فوق، هدایت سایت شما باید از لینک
 ایتسوباگر هدایت سایت اصلی شما در حال حاضر از تصاویر ساخته شده است، طراح 

را به متن تغییر دهد. اگر هدایت سایت شما این خصوصیت را  هاخود را مجبور کنید آن
 ماند.ی دیگر نامرئی میجووجستنداشته باشد، صفحات داخلی شما برای گوگل و موتورهای 

برای بازدیدکنندگان و  خواهیدمیی صفحاتی که هابرای سرعت بخشیدن به سئو، لینک
 اصلی قرار دهید. وجو قابل دیدن باشد را در صفحهموتورهای جست 
بصورت مشخص در صفحه اصلی، عنکبوت موتور جست وجوی گوگل  هابا قراردادن لینک

سرعت بفهمد کدام صفحات شما مهم هستند و ه طی صفحات شما حرکت کند و ب تواندمی
 هستند. جووجستالیق قرار گرفتن در نتایج 

 
 
 

 نید کلمات کلیدی مدنظر شما را انتخاب کندچگونه گوگل را مجبور ک
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چه  این کهتصورهای غلط بسیاری درباره  شودمیسازی کلمات کلیدی صفحه هرگاه صحبت از بهینه
 .شودمیکاری باید انجام داد و چه کاری نباید انجام داد جاری 

توای صفحات کلمات کلیدی را در مح کنندتوصیه میی خود هابه خواننده هابرخی وبالگ نویس
هدف خود قرار ندهید. این افراد نیت خوبی دارند و نگران اسپم تشخیص داده شدن توسط گوگل 

 ای نیست.کار عقالنههستند. ولی 

 که کلمه کلیدی مد شودمیبرای گوگل سخت  ،نداشته باشد کلمه کلیدی ی که صفحه شمادر صورت
اگر گوگل برای کلمه کلیدی داشتن ارزشی  کند. توسط آن رنک شوید پیدا خواهیدمینظر شما را که 

 مصرف میشد.ی بیجووجستیک موتور بود تبدیل به قائل ن

" را سرچ کنید و وارد صفحاتی 65به این مسئله فکر کنید. اگر شما "قطعات اتومبیل فورد موستانگ 
یخواستید را به دست بشوید که این کلمه کلیدی اصال استفاده نشده است به احتمال زیاد چیزی که م

 نیاورده اید.

گوگل میخواهد کلمات کلیدی را روی صفحه شما ببیند. این کلمات باید برای کاربر نیز قابل دیدن 
باشد. روش آسان این است که یا در اطراف کلمه کلیدی محتوا بسازید یا کلمه کلیدی خود را در 

 ند زیر شود.صفحه نمایش دهید. منظور من این نیست که صفحه شما مان

فراوانی داریم، با انواع  NFLخوش آمدید. در اینجا ما لباس ورزشی  NFL"به فروشگاه لباس ورزشی 
 زنانه، مردانه و بچگانه و بسیار بسیار بیشتر." NFLی ورزشی هاوسیعی از لباس

در ولی االن خیر. کلمه کلیدی باید بصورت طبیعی  دادمیسال پیش جواب  10ممکن است این روش 
سناک است و ممکن است تر صفحه شما دیده شود. هر تالشی برای اغراق کردن در کلمه کلیدی

اسپم در نظر گرفته شود. از کلمه کلیدی خود بصورت طبیعی در محتوا  جووجستتوسط موتور 
 استفاده کنید. تکرار اول و دوم کلمه کلیدی بیش از اندازه است.

 به همین سادگی است.

در صفحه خود دارید. منظور  LSIعدی، الزم است مطمئن شوید به اندازه کافی کلمات کلیدی در قدم ب
است. توسط عبارت فنی  Latent Semantic Indexingگذاری معنایی نهان یا شاخص LSIاز 
 کندمییک عبارت سئو برای عبارات مرتبط است. گوگل تصور  LSIسرد نشوید، کلمات کلیدی دل

نوشته شده است و اگر شامل کلمات کلیدی مرتبط با عبارت اصلی شما باشد تمایل  ترصفحه طبیعی
 بیشتری برای مرتبط بودن و با کیفیت بودن دارد.
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 هاسازی موفق یک صفحه الزم است کلمات کلیدی اصلی و کلمات کلیدی مرتبط به آنبه منظور بهینه
تبط با عبارت اصلی خود بیابید و هرکدام را را روی صفحه خود داشته باشید.دو یا سه کلمه کلیدی مر

 دو یا سه بار تکرار کنید.

Ubersuggest  یک ابزار خوب برای یافتن کلمات کلیدی که گوگل مرتبط با عبارت اصلی شما میداند
آورد. با استفاده از می است. این ابزار کلمات را از جعبه پیشنهاد اتوماتیک گوگل بدست

Ubersuggest لمات کلیدی خود یک لیست از کلمات کلیدی مرتبط تعیین کنید.و پژوهش ک 

Ubersuggest - رایگان 

/https://neilpatel.com/ubersuggest  

 کلمات کلیدی خود را در صفحه بسازید شامل موارد زیر است: توانیدمی یی که شما هامکان

 ی عنوان متاهاا و تگتوضیحات مت (Meta description and meta title tags) 
 کنندهمتن مرجع هدایت (Navigation anchor text) 
 کنندهی عنوان مرجع هدایتهاتگ (Navigation anchor title tags) 
 تگ عناوین اصلی(ی هاh1 ،h2 ، h3 و h4) 
 متن محتوا 
  متونbold  وitalic 
 ای داخلی در محتوهالینک 
  نام فایل تصاویر، تگalt تصویر و تگ عنوان تصویر 
 عنوان و نام فایل ویدئو 

 
 نحوه جذب افراد برای کلیک کردن بر رتبه شما در گوگل

بازی  هادر سئو با انای ی مبهم کدهایی که افراد حرفههادلیل قسمته ی متا بهاافراد در مورد تگ
اند. این مورد با به طور وسیعی دچار برداشت اشتباه شدهراز رسیدن به رتبه برتر  به عنوانمیکنند و 

 حقیقت تفاوت زیادی ندارد.

ی متا کدهایی بر روی صفحه شما هستند که نحوه های متا نسبتا ساده است. تگهاعملکرد تگ
 نمایش سایت شما در گوگل را کنترل میکنند.

ن صفحه شما برای ساختن لیست ی متا را خالی بگذارید گوگل بصورت اتوماتیک از متهااگر تگ
وگرنه  گوگل انجام دهد. خواهیدمی. این دقیقا چیزی است که نکندمیی شما استفاده جووجست

درستی پر کنید و تعداد افرادی که روی صفحه شما در موتور ه را ب هارسد. این تگنامفهوم بنظر می
 کنند را افزایش دهید.کلیک می جووجست

http://www.manzoumeh.ir/
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 از کدهای تگ متا وجود دارد.ای هدر زیر نمون

<title>Paul’s NFL Jerseys</title>  

<meta description=”Buy NFL jerseys online. Wide range of colors and 
sizes.”/>  

<meta name="robots" content="noodp, noydir"/> 

 شودمیثل گوگل چگونه نمایش داده یی مجووجستتگ متای باال در موتور  این کهاز ای در زیر نمونه
 است: آورده شده

Paul's NFL Jerseys  

Buy Paul's NFL jerseys online. Wide range of colors and sizes. Free delivery 
and free returns. We accept international orders! 

/omhttp://www.yoursite.c  

کاراکتر وارد کنید احتمال دارد گوگل  70کاراکتر در گوگل دارد. اگر بیش از  70محدودیت عنوان تگ 
 تگ عنوان شما را کوتاه کند. جووجستدر نتایج موتور 

کاراکتر دارد. و اگر از این تعداد بیشتر شود گوگل لیست شما را  155تگ توضیحات متا محدودیت 
 .کندمیکوتاه 

لیست شما نمایش داده شود.  خواهیدمیچگونه  دهدمیتگ ربات گوگل به گوگل نشان اخرین 
ن از موارد لیست شده در آجای ه و ب کندمیی شما توجهی هاکه به احتمال کم گوگل به تگ درحالی
خوب است این مورد را  کندمیو یاهو استفاده  Open Directory Projectی دیگر مانند هافهرست
 شوید.شامل 

 گزینه دارید: 3در سایت، شما  هابرای تغییر این تگ

ی هاافزاری که سایت شما بر ان ساخته شده است استفاده کنید. بسیاری از سیستماز نرم .1
 SEO pluginاین تغییرات را دارند. در غیراینصورت شما باید یک  مدیریت محتوا گزینه

 نصب کنید. هابرای تغییر این تگ
را برای شما  هایا طراح سایت خود صحبت کنید تا بصورت دستی این تگ دهدهنتوسعهبا  .2

 تغییر دهد.
خودتان این  توانیدمی اشنایی دارید HTMLهستید و با  آشنا شنایی با تکنولوژیآاگر  .3

 را در کد تغییر دهید.هاتگ

http://www.manzoumeh.ir/
http://www.yoursite.com/


 

www.manzoumeh.ir  
 

 جادویی گوگل ذره -سرعت بارگذاری سایت

 در رتبه گرفتن از گوگل بسیار موثر است.ت که سرعت بارگذاری سایت شما یک فاکتور قوی اس

رئیس سابق اسپم وب گوگل، مت کاتس بصورت عمومی اعتراف کرد بارگذاری سریع سایت یک فاکتور 
 گوگل است. بندیرتبهمثبت در 

گوگل نخواهد داشت. اگر  بندیرتبهاگر سایت شما به کندی یک حلزون مرده است، ثبات زیادی در 
رتبه خوبی در گوگل به دست  توانیدمیایت شما متوسط است، با بهبود سرعت آن سرعت بارگذاری س

 آورید.

ی صنعت هانه تنها سرعت بارگذاری یک فاکتور سازنده برای دستیابی به رتبه برتر است بلکه گزارش
درصدی از 7دن سایت، یک افزایش میانگین تر بواند که به ازای هر ثانیه سریعگسترده نشان داده
تر لود شود، شانس خرید آید. به عبارت دیگر، هرچه سایت شما سریعمی دسته نرخ تبدیل سایت ب

. سرعت بارگذاری یک جنبه از سایت شما نیست شودمینامه توسط افراد بیشتر یا پرکردن فرم پرسش
 پوشی کرد.که بتوان از آن چشم

 آن. این به شودمیفاوتی با یک تنوع تمام نشدنی از تنظیمات سرور ساخته هرسایت به شکل مت
معناست که بهبود سرعت بارگذاری سایت شما به سادگی دنبال کردن یک لیست نیست. با این حال، 

 .کندمیکار  های رایج هستند که بر اکثر سایتهای زیر بهبودهاتکنیک

 بهبودهای سرعت بارگذاری رایج

  سرعت بارگذاری شما  تارا در شهری که مشتریانتان ساکن هستند قرار دهید سایت خود
 یابد. افزایش

 بصورت پی در پی از یک CDN  شبکه دریافت محتوا یا(content delivery network برای )
 زیاد سرعت ،قراردادن سایت خود بر سرورهای سراسر جهان استفاده کنید. بازدیدکنندگان

 Amazonرایج شامل  CDNی هاکنند. سرویسجه به مکان دریافت میبارگذاری را بدون تو
Cloudfront ،MAXCDN  وCloudfare شوندمی. 

 ی سرعت بارگذاری را مانند ذخیره کردن، متراکم سازی، هاتکنولوژیminification  و
HTTP/2 برای این کار  هافعال کنید. بسیاری از جایگاهplugin  دارند مثالW3 Total 

Cache را در  هایک پالگین رایج است که بسیاری از این ویژگیwordpress دهند.ارائه می 
 افزاری سازی کنید. از نرمرا فشرده های بزرگ بر روی سایت خود را پیدا کنید و آنهافایل

به  3MBسایز فایل عکس خود را از  توانیدمیاستفاده کنید و  Adobe Photoshopمانند 
250KB کیفیت آن توسط ویژگی  بدون کاهشsave for web افزار کاهش دهید. این نرم

 ی با عکس سنگین است.هایک راه ساده برای سایت
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موارد فوق تعدادی موارد ممکن از بین بی نهایت روش برای بهبود سرعت بارگذاری سایت شما 
ی سرعت هااست. خوشبختانه ابزار متعددی برای آسان سازی تشخیص بهبود سرعت و گلوگاه

 صرف نظر از تکنولوژی سایت شما وجود دارد.

 ابزارهای آنالیز سرعت بارگذاری

1. Google Page Speed Insights 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights 

 . دهدمی 100به شما یک نمره بارگذاری از  Page Speed Insightsابزار عالی رایگان گوگل، 
چگونه است. همچنین  هاببینید سرعت بارگذاری سایت شما در مقایسه با بقیه سایت توانیدمی
. هرچه نمره به شودمیببینید سایت شما چقدر خوب بر روی موبایل یا دسکتاپ باز  توانیدمی
 باشد بهتر است. ترنزدیک 100

ی با بیشترین اولویت، هاین ابزار بعد از اجرای یک تست بر روی سایت شما یک لیست از مکانا
دهنده خود انتقال لیست را به توسعه توانیدمی .دهدمیاولویت متوسط و اولویت کم برای بهبود 

 داده تا سرعت سایت را افزایش دهد. یا اگر عالقه مندید خودتان انجام دهید.

2. Test My Site - Think With Google 
/https://testmysite.thinkwithgoogle.com  

ی هاگوگل ابزار تست سرعت موبایل را برای شامل شدن گزارش 2017اواخر ماه ژوئن سال 
سانی دارد هم برای یافتن بنچمارکینگ علیه رقیبان صنعت اپدیت کرد. این ابزار هم استفاده آ

بهبودهای سرعت بارگذاری برای کاربران موبایل ضروری است و پرکاربرد برای دیدن نحوه 
 باشد.می عملکرد سایت شما نسبت به رقیبان

شوکه شوید. بسیاری از صاحبان  کنیدمیافزار استفاده ممکن است اولین باری که از این نرم
خود را بدلیل زمان بارگذاری طوالنی  ترافیک درصد 50تا  30که بین  شوندمیسایت متوجه 
 دهند که این مسئله دید خوبی ندارد.از دست می 3Gی هابر روی موبایل

ی قابل اجرا در نحوه حداکثرسازی سرعت های رایگان و توصیههاخوشبختانه این ابزار گزارش
را اجرا  ها. اگر توصیهکندمیفراهم بارگذاری با تمرکز قوی بر بهبود آن برای کاربران موبایل 

کنید و باعث شوید سایت شما از رقیبانتان بهتر عمل کند، به سرعت و با سرعت بارگذاری باال 
 آیید.می باال جووجستفاکتور مثبت در نتایج  به عنوان
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3. Pingdom Tools – Website Speed Test  
/ps://tools.pingdom.comhtt 

و منابعی  های فایلهااین ابزار یکی از بهترین ابزار سرعت بارگذاری است که جزئیات توقف
، زمان بارگذاری سرور و... های فایلهادهند، لیست اندازهکه سرعت سایت شما را کاهش می

دهنده برای یک توسعهو  کندمیبررسی  تر. این ابزار نسبت به بقیه عمیقکندمیرا فراهم 
 دارد مناسب است. سایتوبسایت یا کسی که تجربه کمی در ساختن 

 کندمییی که هر بازدیدکننده به ازای هربازدید دانلود هاپس از اجرای تست، لیستی از فایل
ی راحتی برای بهبود سرعت بارگذاری هستند. اگر هابینید. تصاویر با حجم زیاد هدفرا می

با استفاده از فوتوشاپ بدون تغییری در  توانیدمی باشد، 200kbشما بیشتر از حجم تصاویر 
برداری کرده و به طراح یا حجم آن را کم کنید. از تصاویری که حجم باالیی دارند نت ،کیفیت
 سازی کنند.را به حجم کمتری فشرده هادهنده سایت خود بدهید و بگویید فایلتوسعه

 
4. Lighthouse – Tools For Web Developers – Google 

/https://developers.google.com/web/tools/lighthouse  
کنند یعنی ی پیچیده کار میهایا پروژه های پیشرفته که بر سایتهادهندهبرای توسعه

 chromeچیست، گوگل یک اپدیت قوی از  Node moduleدانند که می ییهانویسبرنامه
، دسترسی، پیروی از سایتوبمنتشر کرد. این ابزار گزارش عملکرد  lighthouseبه نام 

. کندمیی قابل اجرا برای بهبود هرکدام فراهم هاتمارین برنامه نویسی، سئو و ... را با گام
فراتر کنند،  دریافت نمیای زار بینش افزودهاحتماال از این اب هاکه صاحبان مبتدی وب درحالی

ی ابزارهای فوق، نینجاهای برنامه نویسی هستند که به دنبال ابزار کاملی برای هاتوصیه از
یک چاقوی تیز برای  lighthouseیابند که درمی هاند. آنهست باال بردن عملکرد خودشان

 بررسی عملکرد سایت است.
 

 robots.txtو  lsitemaps.xm-مظنونین همیشگی

Sitemaps.xml 

بصورت اتوماتیک بر روی هرسایت دنبال یک فایل بخصوص به نام  جووجستموتورهای 
Sitemaps.xml گردند. داشتن این فایل روی سایت باعث ساده شدن شناسایی صفحه شما می

سایت شما سایت ضرورتا یک نقشه بزرگ از تمام صفحات  . نقشهشودمی جووجستتوسط موتور 
 است. خوشبختانه فرایند ساخت این نقشه و قراردادن آن بر روی سایت شما اسان است.

کنند. این شامل یک نقشه سایت بصورت اتوماتیک منتشر می CMSی هابسیاری از سیستم
. اگر این روی سایت شما نیست شودمی Wordpress ،Magento ،Shopifyیی مثل هاسیستم
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رایگان  XML Sitemaps Generatorنصب کنید یا از ابزار  pluginیک  ممکن است الزم باشد
 .کندمیصورت اتوماتیک برای شما یک نقشه سایت منتشر ه استفاده کنید. این ابزار ب

XML Sitemaps Generator 

/sitemaps.com-https://www.xml 

دهنده سایت خود بخواهید که آن را در فهرست اصلی سایت اپلود کند یا عهسپس از طراح یا توس
دسترسی دارید خودتان این کار را انجام دهید. هنگامی که اپلود شد با یک ادرس مانند  FTPاگر به 

 زیر بصورت عمومی قابل دسترسی است:

rsite.com/sitemaps.xmlhttp://www.you 

 Googleهنگامی که این کار را انجام دادید، باید نقشه سایت خود را به حساب کاربری سایت خود در 
Search Console .ارائه دهید 

 است را مطالعه کنید.ی هادستورالعمل را که درباره زیر اگر اکانت ندارید، برای تشکیل اکانت مقاله

Add a website property – Search Console Help 

https://support.google.com/webmasters/answer/34592 

 به حساب خود وارد شوید و روی سایت خود کلیک کنید. زیر تنظیمات سایت
(siteconfigurationبر روی نقشه سایت ) (sitemapsکل ) یک کنید و نقشه سایت خود را ارائه

 دهید.
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