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بهبود سئو وردپرس شما برای دستیابی به ترافیک بیشتر در وب سایت شما بسیار مهم 
برای شتتروک رار راربران یدید  SEO WordPress استتتم متفستت ایه بیشتتتر راه ماهای

 .ی باش دبسیار ف ی م

  

اگر یستتتبت به افشایر ترافیک وب ستتتایت یود یدی هستتتتید   باید به بهتری  شتتتیو  
 .تویه ر ید SEO WordPress های

  

پردایته بودم   در در ای   روش های ستتئو ستتایت وردپرسما قبال در مقاله ای دیگر به 
گذاریم  را با شتما به اشتترام می SEO WordPress راه ما   بصتور  رامیی یاا  برتر

 .تا به شما در بهبود سئو وردپرس رمک ررد  و از ترافیک ارگاییک تری رمک بگیرید

 برای مبتدیان  WordPress سئو

استتتم  SEO دوستتت WordPress شتتاید شتتما ای  رر  را شتت ید  باشتتید ره می گوی د
در واقع به همی  دلیل است ره بسیاری از افراد وردپرس را برای شروک وبالگ یویسی 

 .ا طراری وب سایت ایتخاب می ر  دی

در رالی ره وردپرس اطمی ان می دهد ره ردی ره ایجاد می ر د از بهتری  روش  
های ستتئو استتت اد  می ر د   در یتتورتی ره می یواهید ردارهر تالشتتهای ستتئو یود را 

 .ایجام دهید   باید رارهای بیشتری ایجام دهید

م استتتر وردپرس  SEO اید برای بهی ه ستتتازیما تعدادی اقدام عمیی داریم ره شتتتما ب 
 .یود ایجام دهید

برای ستتتتهولت در رار   ما فهرستتتتت ماالر را ایجاد ررد  ایم تا به شتتتتما رمک ر د به  
 .ما رررت ر ید WordPress رارتی در راه مای یهایی سئو
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 فهرست ماالر

 مقدمه

 سئو چیست؟ 
 چرا SEO مهم است ؟ 

 مبایی سئو وردپرس

 شدن سایت یود را بررسی ر یدت ظیما  دید   
 است اد  از سایتار URL دوستایه SEO در وردپرس 
 WWW در مقابل غیر WWW در URL ها 

 WordPress بهتری  افشویه سئو

 ایتخاب بهتری  افشویه SEO WordPress 
 یقشه های XML در WordPress اضافه ر ید 
 سایت یود را به Google WEbmaster اضافه ر ید 
 ی پست های وبالگ یود برای سئوبهی ه ساز 
 ایجام تحقیقا  ریما  رییدی برای وب سایت یود 

 وردپرس SEO بهتری 

 است اد  درست از دسته ها و برچسر ها در وردپرس 
 پیوید داییی را به یک عاد  تبدیل ر ید 
 یظرا  وردپرس را بهی ه ر ید 
 پیویدهای یاریی NoFollow در وردپرس 
 الیه ها )گشید  ها(پست های رامل در مقابل ی 

 WordPress سرعت و ام یت برای سئو

 سرعت و عمیارد سایت یود را بهی ه ر ید 
 بهی ه سازی تصاویر در وردپرس برای سئو 



 

 آموزش سئو برای سایت های وردپرس LEARNPARSI.COM –لرن پارسی 

 ام یت و ایم ی سایت وردپرس شما 
 است اد  از SSL / HTTPS را شروک ر ید 
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 مقدمه

د برای مبتدیان می توای SEO WordPress ما می داییم ره اید  بهی ه ستتتتتتتازی برای
 .یگران ر  د  باشد   به یصوص اگر شما یک متخصص ف  آوری ییستید

  

الزم ییستت چیشی پییید  یاد بگیریدم برای یادگیری ایتوا اولیه از  –اما یگران یباشتید 
 .ای جا شروک ر ید و سپس می توایید آیها را در وب سایت شخصی یود است اد  ر ید

 سئو چیست؟

 

SEO عبار  مخ ف مخ ف Search Engine Optimization   استتتتتم ای  استتتتترات ی
استتت ره توستتح یتتاربان وب ستتایت برای استتت اد  بیشتتتر از رتبه باالتر در موتورهای 

 .یستجو   است اد  می شود

  

بهی ه ستتتتازی موتور یستتتتتجو به مع ای فریر گوگل یا بازی ستتتتیستتتتتم ییستتتتتم ای  به 
ره دارای رد و قالر ب دی بهی ه شد  است سادگی در مورد ایجاد یک وب سایت است 

 و پیدا رردن وب سایت شما برای موتورهای یستجو را آسان تر می ر د
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وقتی افراد به یستتتتجوی مبارب وب می پردازید   محتوای بهی ه شتتتد  موتور یستتتتجو 
در یتایج یستتتتتتجو بیشتتتتتتر ناهر می شتتتتتوید   و افراد بیشتتتتتتری را در وب ستتتتتایت یود 

 .دمشاهد  می ر ی

 مهم است SEO چرا

 .موتورهای یستجو اغیر بشرگتری  م بع ترافیک برای ارهر وب سایتها هست د

  

Google  و سایر موتورهای یستجو از الگوریتم های پیشرفته ای برای درم و رتبه ب دی
م استتتر یتتت حا  در یتایج یستتتتجو استتتت اد  می ر  دم با ای  راا   ای  الگوریتم ها 

 .ا ه وز هم برای رمک به درم محتوای شما به رمک شما ییاز داریدآیه –رامل ییست د 

  

اگر محتوای شتتتما بهی ه یشتتتد  باشتتتد   موتورهای یستتتتجو یمی دای د چگویه آن را رتبه 
ب دی ر  دم وقتی افراد مبارهی را ره می یویسید یستجو می ر  د   وب سایت شما در 

 .را از دست می دهیدیتایج یستجو ناهر یمی شود و تمام ای  ترافیک 

  

برای همه یتتاربان مشتتاغل بستتیار مهم استتت ره موتور یستتتجوی وب ستتایت یود را 
 .دوستایه ییو  ده د   تا بتوای د ترافیک یستجوی یود را به ردارهر برسای د

 مبایی سئو وردپرس

SEO می تواید ف ی باشتتد   اما ای  طور ییستتتم یادگیری چ د یاته استتاستتی SEO  برای
ستتتازی ستتتایت شتتتما می تواید باعب افشایر چشتتتمگیر ترافیک وب ستتتایت شتتتما بهی ه 
 .شود
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 WordPressبرای است اد  از تا یک های زیر ییازی به یبوغ ف اوری یداریدم اگر قبالً از 
 !است اد  می ر ید   پس آییه را الزم دارید دریافت ررد  اید

  

 .بیایید بهی ه سازی وب سایت یود را شروک ر یم

 یما  قابییت مشاهد  سایت یود را بررسی ر یدت ظ

وردپرس با یک گشی ه داییی برای مخ ی رردن وب ستتتایت شتتتما از موتورهای یستتتتجو 
همرا  استم هد  از ای  گشی ه ای  است ره قبل از آماد  شدن برای عمومی شدن   

 .به شما فریت دهد تا در وب سایت یود رار ر ید

  

ی  گشی ه می تواید به طور تصتتتتادفی بررستتتتی شتتتتود و باعب با ای  راا   گاهی اوقا  ا
 .می شود وب سایت شما در دسترس موتورهای یستجو یباشد

  

اگر وب سایت شما در یتایج یستجو ناهر یمی شود   اولی  راری ره شما باید ایجام 
 .دهید ای  است ره اطمی ان رایل ر ید ره ای  گشی ه فعاا یشد  است

  

« پیشتتتتتخوان ستتتتتایت وردپرس یود وارد شتتتتتوید و از ت ظیما   به ستتتتتادگی به قستتتتتمت
 . یوایدن بازدید ر ید
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بروید و مامئ  شتتتوید ره رادر ” یمایر به موتورهای یستتتتجو “شتتتما باید به قستتتمت 
برداشتتته ” از موتورهای یستتتجو دریواستتت ر  تا محتوای ستتایت را بررستتی یا  د“ر ار 

 .یشد  است

  

 .رییک ر ید” ذییر  تغییرا “تغییرا    روی درمه  فراموش یا ید ره برای ذییر 

 در وردپرس Seo دوستایه URL است اد  از سایتار

URL های دوستتتتایه SEO  شتتتامل ریماتی هستتتت د ره به طور واضتتتف ماالر یتتت حه را
 .توضیف می ده د و یوایدن آیها توسح ایسان و موتورهای یستجو آسان است

  

 :عبارت د از SEO ایههای دوست URL بریی از یمویه های
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https://www.learnparsi.com/how-to-install-wordpress/ 
https://www.learnparsi.com/common-wordpress-errors-and-how-to-fix-
them/ 

ها قابل یوایدن هستتتتتتت د و یک راربر می تواید فقح با دیدن  URL تویه ر ید ره ای 
 .هد ررد   ردس بشیدآییه را ره در ی حه مشاهد  یوا URL مت 

 چگویه به یظر می رسد؟ SEO دوستایه غیر URL ب ابرای  یک

https://www.learnparsi.com/?p=10467 
https://learnparsi.com/archives/123 

ها از اعدادی یامربوط به محتوا است اد  می ر  د   و یک راربر  URL تویه ر ید ره ای 
 .شید ره در ی حه چه چیشی می یابدردس ب URL یمی تواید با دیدن آدرس

  

  شایس شما برای دستیابی به موقعیت های  SEO است اد  از سایتار پیوید دوستایه
 .بهتر در یتایج یستجو را بهبود می بخشد

  

 .راال چگویه می توایید سایتار پیوید لی ک سایت وردپرس یود را بررسی و به روز ر ید

  

پیویدهای یاتا بازدید ر ید م گشی ه یام یوشته را ایتخاب « شما باید از ی حه ت ظیما  
رییک ر ید تا ت ظیما  یود را ذییر  ” ذییر  تغییرا “ررد  و ستتتتتتپس بر روی درمه 

 .ر ید
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ما  در راا رار است   لا اً سایتار پیوید یود را  6اگر وب سایت شما بیر از  : تویه
 اد  ر یدم اگر از روز و یام یا ما  و یام تغییر یدهید   مگر ای اه از گشی ه شتتتتتمار  استتتتتت
 .است اد  می ر ید   است اد  از آن را ادامه دهید

  

با تغییر ستتایتار پیوید یود در یک ستتایت مستتتقر   تمام تعداد اشتتترام گذاری رستتایه 
مویود  SEO های ایتماعی یود را از دستتتتتتت یواهید داد و یار از دستتتتتتت دادن رتبه

 .یود را بیشتر می ر ید

  

اگر باید سایتار پیوید یود را تغییر دهید   یک فرد ررفه ای را استخدام ر ید   ب ابرای  
آیها می توای د ریدایررتهای م استتبی را ت ظیم ر  دم شتتما همی ان تعداد اشتتترام های 

 .ایتماعی یود را در ی حا  از دست می دهید

WWW در مقابل غیر WWW 
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رار ررد  اید   باید ایتخاب ر ید ره آیا می یواهید  اگر تاز  از وب سایت یود شروک به
 www یتتتتتتتتتا غتتتتتتتتتیتتتتتتتتتر www (http://www.example.com) از آدرس

(http://example.com) در URL سایت یود است اد  ر ید. 

  

موتورهای یستتتتجو ای ها را دو وب ستتتایت مت او  می دای د   ب ابرای  ای  بدان مع ی 
 . ر ید است ره شما باید یای را ایتخاب

  

 URL .عمومی ت ظیم ر ید« می توایید اولویت یود را با مرایعه به یتتتت حه ت ظیما  
 .اضافه ر ید” آدرس سایت“و  ”WordPress آدرس“مورد یظر یود را در هر دو قسمت 

 

عیی رغم آییه مما  استتت شتتخص دیگری بگوید   از دیدگا  ستتئو هیه فاید  ای برای 
 .یدارد www یا غیر www است اد  از

 بهتری  افشویه سئو وردپرس

یای از بهتری  بخر ها در مورد وردپرس ای  است ره افشویه ای برای همه چیش ویود 
ویود  SEO WordPress ییش از ای  قاعد  مستتته ی ییستتتم هشاران افشویه SEO دارد و

را برای مبتدیان دشتتتتتتوار می  SEO WordPress SEO دارد ره ایتخاب بهتری  افشویه
 .در 
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  ما در ایتخاب بهتری   SEO به یای یصتتر افشویه های یداگایه برای رارهای شتتخصتتی
ره ای  رار را ایجام می دهد   به شتتتتتتما رمک می ر یم و  SEO WordPress افشویه
 .رایگان است 000٪ 

 SEO WordPress ایتخاب بهتری  افشویه

ارتماا زیاد گشی ه های وردپرس می آید   شتتما به    SEO وقتی ایتخاب بهتری  افشویه
 All in One SEO یا Yoast SEO : یود را تا دو را  رل محبوب راهر یواهید داد

Pack . 

  

 Yoast SEO ما در لرن پارستتتتتتی   ما از  آیها هر دو را  رل های موثری هستتتتتتت د  
برای تصاویر و یمویه ها  Yoast SEO است اد  می ر یم   ب ابرای  در ای  آموزش ما از

 . اد  می ر یماست

  

 در وردپرس اضافه ر ید XML یقشه های
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یک پروید  با فرمت یاص استتتتت ره لیستتتتت هر یتتتت حه در وب  XML یقشتتتته ستتتتایت
ستتتایت شتتتما را یشتتتان می دهدم ای  باعب می شتتتود موتورهای یستتتتجو بتوای د همه 

 .ماالر شما را پیدا ر  د

  

رتبه یستجوی سایت شما باعب افشایر  XML در رالی ره اضافه رردن یقشه سایت
یمی شتتتتود   به موتورهای یستتتتتجوگر رمک می ر د تا یتتتت حا  را ستتتتریع پیدا ر  د و 

 .شروک به رتبه ب دی ر  د

  

را  XML استتتت اد  می ر ید   به طور یودرار یقشتتته ستتتایت Yoast SEOاگر از افشویه 
روید ب URL برای شتتتتتتما ایجاد می ر دم برای یافت  یقشتتتتتته ستتتتتتایت یود   فقح به ای 

 :(را با یام دام ه یود یایگشی  ر ید learnparsi.com )فراموش یا ید ره

https://learnparsi.com/sitemap_index.xml 
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 یود را به XML یقشه سایت  در مرریه بعدی ما به شما یشان یواهیم داد ره چگویه
Google ارساا ر ید. 

 اضافه ر ید Google Search Console سایت یود را به

 

Google Search Console همی ی  به ع وان   Webmaster Tools  شتتتتت ایته می
ارائه شتتد  استتت تا یتتاربان  Google شتتود   مجموعه ای از ابشارهایی استتت ره توستتح

وب ستتتتایت ها یگاهی به یحو  مشتتتتاهد  محتوای آیها توستتتتح موتور یستتتتتجو داشتتتتته 
 .باش د

  

در درم چگویگی یمایر یتتتتت حا  در ای  گشارش ها و داد  ها را برای رمک به شتتتتتما 
یتایج یستتتتتتجو فراهم می ر دم همی ی  می توایید ایتتتتتاالرا  یستتتتتتجوی واقعی را 
ببی ید ره مردم برای یافت  وب ستتتتایت یود   یحو  ناهر شتتتتدن هر یتتتت حه در یتایج 

 .یستجو و ای اه چ د بار روی ی حا  شما رییک می شود   را مشاهد  می ر ید

  

به شما رمک می ر د تا درم ر ید چه چیشی در سایت شما رار می تمام ای  اطالعا  
ر د و چه چیشی ییستم سپس می توایید استرات ی محتوا یود را بر ای  اساس بریامه 

 .ریشی ر ید
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Google Search Console  همی ی  ه گام مشتتتتایی در وب ستتتتایت شتتتتما به شتتتتما
به دسترسی به آن ییست د    هشدار می دهد   مای د زمایی ره یشیدگان یستجو قادر

 .محتوای تاراری یا م ابع محدود را پیدا ر ید

  

  از م وی ستتتمت چ   Google پس از افشودن وب ستتتایت یود به ر ستتتوا یستتتتجوی
 .یقشه سایت را تای  ر ید URL رییک ر ید و سپس آیری  قسمت از  Sitemapروی 

 

 .درییک ر ی Send برای ذییر  تغییرا  یود   روی درمه

  

ار ون یقشه سایت شما را بررسی ررد  و از آن برای بهبود  Google ر سوا یستجوی
 .یشیدن وب سایت شما است اد  می ر د

  

 .ه گامی ره یقشتته ستتایت یود را با موفقیت اضتتافه رردید   در رالت ایتظار قرار دارد
 برای یشیدن وب ستتایت شتتما مدتی طوا می رشتتدم بعد از گذشتتت چ د ستتاعت   می
توایید بریی از آمارهای مربوط به یقشتتتتته ستتتتتایت یود را مشتتتتتاهد  ر یدم گوگل تعداد 
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را فهرستتتت ب دی می ر د     پیویدهایی را ره در یقشتتته ستتتایت شتتتما پیدا ررد  استتتت  
 .یسبت تصاویر و ی حا  وب و غیر  را یشان می دهد

  

قل به تویتتتتتتیه می ر یم برای یمع آوری بی ر ها   ر ستتتتتتوا یستتتتتتتجوی یود را ردا
 .یور  ماهایه )رتی روزایه( بررسی ر ید و پیشرفت سئوی وب سایت یود را ببی ید

 بهی ه سازی پست های وبالگ یود برای سئو

اغیر مبتدیان ای  فار اشتبا  را دارید ره یصر و فعاا سازی یک افشویه سئو وردپرس 
ره اگر می فرای دی در راا ایجام استتتتتتت  SEO . تمام چیشهایی استتتتتتت ره الزم دارید

 .یواهید ردارهر یتیجه را ببی ید باید از آن است اد  ر ید

  

همه افشویه های برتر به شتتتتما اماان می ده د یک ع وان   توضتتتتیحا  و ریمه رییدی 
رایویی را به هر پستتتتتت و یتتتتت حه وبالگ اضتتتتتافه ر یدم همی ی  پیر یمایر از آییه 

 .وب سایت شما مشاهد  می ر  د را به شما یشان می دهد Google راربران ه گام

  

توییه می ر یم برای به دست آوردن ردارهر رییک   ع وان و توضیحا  یود را بهی ه 
 .ر ید

  

ه گام یوشتتت  پستتت وبالگ یود   به ستتادگی به قستتمت ستتئوی یستتتجو رفته و از آن 
 .یهایت است اد  را ببرید
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 برای وب سایت شما ایجام تحقیقا  ریما  رییدی

بسیاری از مبتدیان از بهتری  ردس و گمان یود است اد  می ر  د تا ب هم د ره افراد 
به دیباا چه چیشی هستتتتت د و باید آن را در قالر یک مقاله به وبالگ ها و وب ستتتتایت 

 .یود اضافه ر  د

  

وقتی می  ای  رار مهل شتتییک تیر در تاریای استتتم الزم ییستتت ای  رار را ایجام دهید
توایید از داد  های واقعی استتتتتتت اد  ر ید تا متویه شتتتتتتوید افراد به دیباا چه چیشی 

 .هست د
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تحقیقا  ریما  رییدی یک روش تحقیق استتتتتتتت ره توستتتتتتح ستتتتتتتازیدگان محتوا و 
رارشتت استتان ستتئو استتت اد  می شتتودم ای  به شتتما رمک می ر د ریماتی را ره راربران 

است اد  می ر  د   محتوا   محصوال  و یدما  یود برای ورود به موتورهای یستجو 
 .را در ی عت یایی پیدا ر ید

  

ستتتتپس می توایید از آن ریما  و عبارا  در وب ستتتتایت یود استتتتت اد  ر ید تا ترافیک 
 .یستجوی بیشتری رسر ر ید

  

ابشارهای تحقیق ریما  رییدی )هم رایگان و هم با هشی ه( ویود دارد ره می توایید از 
است اد  ر ید   ای  به شما رمک  SEMRushا است اد  ر یدم ما توییه می ر یم از آیه

می ر د ریما  رییدی را رشتتتتتتف ر ید و رتی ریما  رییدی را در رتبه ب دی رقبا پیدا 
 .ر ید

  

 بهتری  سئو وردپرس

 SEO را دیباا ررد  و از بهتری  افشویه  اگر ایتتتتتوا اولیه ستتتتتئو ستتتتتایت وردپرس یود
WordPress است اد  می ر ید   از بیشتر وب سایت ها پیر یواهید بود. 

  

اما اگر می یواهید یتایج بهتری داشتتتتتتته باشتتتتتتید   باید بهتری  شتتتتتتیو  های زیر را در 
 .وردپرس دیباا ر ید

  

 .ای ها یییی ف ی ییست د م اما اگر آیها را دیباا ر ید   ت او  بشرگی ایجاد می ر  د

 ا و برچسر ها در وردپرساست اد  یحیف از دسته ه
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WordPress  به شما اماان می دهد تا پست های وبالگ یود را بر اساس دسته ها و
برچستتتتتتتر ها طبقه ب دی ر ید م ای  امر باعب می شتتتتتتود تا بتوایید محتوای یود را بر 
اساس موضوعا  مدیریت ر ید و همی ی  راربران یود بتوای د محتوای مورد یظر یود 

 .را پیدا ر  د

  

دستتتتته ها و برچستتتتر ها همی ی  به موتورهای یستتتتتجو رمک می ر  د ستتتتایتار وب 
 .سایت شما را درم ر  د

  

غالباً مبتدیان در مورد چگویگی استتتتتتت اد  بهتر از دستتتتتتته ها و برچستتتتتتر ها ای  دو را 
 .در ای جا یحو  است اد  از دسته ها و برچسر ها آورد  شد  است  اشتبا  می گیریدم

  

ها برای گرو  ب دی گسترد  پست های شما در یظر گرفته شد  استم اگر  دسته ب دی
 .وبالگ شما یک رتاب بود   آیگا  دسته ها فهرست محتوا یواه د بود

  

به ع وان مهاا   در یک وبالگ شخصی   می توایید دسته هایی مای د موسیقی   غذا   
تبی هست د   ب ابرای  می مسافر  و غیر  را داشته باشیدم دسته ب دی ها سیسیه مرا

 .توایید دسته های رودم را به آیها اضافه ر ید

  

از طر  دیگر   برچستتتتر ها ریما  رییدی یایتتتتی هستتتتت د ره محتوای یک پستتتتت را 
تویتتتیف می ر  دم به ع وان مهاا   پستتتت وبالگ ثبت شتتتد  در زیر دستتتته ب دی مواد 

پ ایک و غیر  داشتتته باشتتد و غذایی می تواید برچستتر هایی مای د ستتاالد   یتتبحایه   
 .در یک رتاب درسی از ای ها به ع وان بخر فهرست ب دی یاد ر ید
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با است اد  یحیف از دسته ها و برچسر ها   مرور راربران در وب سایت یود را برای 
راربرایتان آستتتتتتتان می ر یدم از آیجا ره برای راربران آستتتتتتتان استتتتتتتت   همی ی  مرور 

 .سایت شما را آسان تر می ر دموتورهای یستجو در وب 

 پیوید داییی را به یک عاد  تبدیل ر ید

 

موتورهای یستجو به هر ی حه در وب سایت شما امتیاز می ده دم دستور ای  یمر  
مخ ی یگه داشتتتته می شتتتود تا افراد یتوای د با یتایج بازی ر  دم با ای  راا   رایج تری  

 .سیگ اا های اقتدار پیویدها هست د

  

به همی  دلیل مهم است ره از سایر پست ها و ی حا  وبالگ یود به محتوای یود 
 .پیوید دهید
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شتتتما باید ای  عاد  را ایجاد ر ید ره هر زمان مما  در پستتتت های شتتتخصتتتی یود در 
ارتباط باشتتتیدم اگر چ دی  یویستتت د  دارید   پس از آن یک لیستتتت چک قبل از ایتشتتتار 

پستتتتتتتت وبالگ دیگر را به هم  3بگویید ییاز دارید رداقل  بالگ ایجاد ر ید ره به آیها
 .پیوید ده د

  

ای  به شتتتتتتما رمک می ر د تا یمای یتتتتتت حه یود را تقویت ر ید   مد  زمایی را ره 
راربران در ستتایت یود یتتر  می ر  د   افشایر می یابد و در یهایت یمر  ستتئو پستتت 

اباه با است اد  از مقاله زیر می ها و ی حا  وبالگ شما را بهبود می بخشدم در ای  ر 
 .توایید بیشتر ماالعه داشته باشید

  

 یظرا  وردپرس را بهی ه ر ید

 

یظرا  می توای د یشتتتتایه ای یدی از یذب راربر در وب ستتتتایت شتتتتما باشتتتت دم راربران 
 .درگیر به مع ای پیویدهای بیشتر به سایت شما   ترافیک بیشتر و بهبود سئو هست د
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 .د   باید مامئ  شتتتوید ره یظرا  شتتتما واقعی هستتتت د و هرزیامه ییستتتت دبا ای  ویو
هرزیامه ها یظراتی را با پیویدهای بد ارساا می ك  د كه می تواید رتبه ب دی یستجوی 

 .شما را تحت تفثیر قرار دهد و رتی یراب ك د

  

ست اد  ر  دم ای  یای  Akismetبه همی  دلیل به همه توییه می ر یم ره از  از دو ا
افشویه ای است ره با هر سایت وردپرس از پیر یصر شد  است و به شما در مبارز  

 .با هرزیامه یظر رمک می ر د

   

با ای  راا   یظرا  زیاد در مورد یک پست می تواید باعب ر دتر شدن آن شود و ای  
یود  برای طراری وب سایت  ییش بر رتبه ب دی موتورهای یستجو شما تفثیر می گذاردم

به گویه ای ره بتواید یظرهای ست گی ی را ره بر روی سترور و سترعت شتما قرار می گیرد 
  .  مدیریت ر د   می توایید یظرا  را به چ دی  ی حه تقسیم ر ید

 در وردپرس NoFollow لی ک های یاریی

همایاور ره در باال ذرر شتتد   پیویدها به موتورهای یستتتجو رمک می ر  د تا تصتتمیم 
ید ره ردام ی حا  مهم هست دم ه گامی ره به یک وب سایت پیوید می دهید   بگیر 

یامید    SEO تعدادی از ستتتتئوی ستتتتایت یود را به آن لی ک م تقل می ر یدم ای  یمر 
 .می شود

  

برای رتبه ب دی یستجوی یوب   باید اطمی ان رایل ر ید ره یسبت به اعاای امتیاز 
 .تیاز دریافت می ر یدبیشتری از وب سایت های دیگر ام
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به پیویدهای یاریی به موتورهای یستتتتتجو دستتتتتور می  ”nofollow“ با افشودن وی گی
دهید ره از آن پیویدها پیروی یا  دم ای  به شتتتتما رمک می ر د تا یمر  پیوید را ذییر  

 .ر ید

  

 :مای د ای  است HTML یک پیوید یاریی معمولی در

<a href="http://example.com "> یمویه سایت وب  </a> 

 :است یور  ای  به nofollow وی گی با یاریی پیوید

<a href=http://example.com"  rel="nofollow"> یمویه سایت وب  </a>  

به طور پیر فرض   وردپرس گشی ه ای برای ایجاد لی ک های یدید یداردم با ای  راا 
پیویدها را تغییر دهیدم برای    شتتتتتما ه وز هم می توایید به رارتی با ایتتتتتال  دستتتتتتی

اضتتتتتتتافه رردن اطالعا  بیشتتتتتتتر و روش های یایگشی    به راه مای ما در مورد یحو  
 . مرایعه ر ید در وردپرس nofollow لی ک های

 پست های رامل در مقابل یالیه ها یا موارد یاص

یگایی وردپرس از تعدادی از یتت حا  مای د یتت حه ایتتیی   بایگایی دستتته ب دی ها   با
برچستتتر ها   بایگایی تاری    یتتت حا  یویستتت د  و غیر  به پستتتت های شتتتما پیوید و 

 .پیویدهای یود را به پست های شما می دهد

  

به طور پیر فرض   محتوای رامل مقاله را در تمام ای  ی حا  یشان می دهدم ای  
حتوای بر ستتتتتئوی ستتتتتایت شتتتتتما تفثیر می گذارد   زیرا موتورهای یستتتتتتجو می توای د م

تاراری را در یظر بگیریدم مقاال  رامل باعب می شتتتتتود یتتتتت حا  بایگایی شتتتتتما ر دتر 
 .شود
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یمایر مقاال  رامل در همه یا همی ی  بر یمایر یتتت حه شتتتما تفثیر می گذاردم به 
شما مشترم هست د   می توای د مقاله رامل را  RSS ع وان مهاا   راربرایی ره در فید

 .بخوای د بدون ای اه هرگش به وب سایت شما مرایعه ر  د در یوای د  یورام یود

  

ساد  تری  را  رل ای  رار با یشان دادن یالیه ها یا گشید  ای به یای مقاال  رامل 
 .است

  

برای هر یوشته در “یوایدن گشی ه یالیه را از بخر « می توایید با رفت  به ت ظیما  
 .ایتخاب ر ید  ”یورام  شامل

 

  یت برای سئو وردپرسسرعت و ام

را دیباا ر ید   اگر سایت  WordPress SEO رتی اگر تمام یاا  و بهتری  شیو  های
رتبه ب دی موتورهای یستتتجو شتتما تاثیر  nvشتتما ر د یا توستتح یک هار ستتقوط ر د   

 .بشرگی یواهد داشت
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تور در ای جا یحو  ییوگیری از از دستتتتت رفت  ستتتتایت شتتتتما در استتتتت اد  از ترافیک مو
 .یستجو به دلیل ر دی عمیارد یا ام یت پایی  بیان شد  است

 سرعت و عمیارد سایت یود را بهی ه ر ید

 

تحقیقا  یشتتتان می دهد ره در عصتتتر ای تریت   دستتتتیابی با ستتترعت به محتوا اولویت 
وب معتقدید ره راربران تصتتتمیم می گیرید نر    اوا راربران می باشتتتدم رارشتتت استتتان

 .بازدید از یک وب سایت دیدن ر  د یا آن را ترم ر  دچ د ثاییه از 

  

ای  بدان مع استتتت ره شتتتما به ع وان یک وب ستتتایت فقح چ د ثاییه فریتتتت دارید تا 
محتوای یود را ارائه دهید و راربران را درگیر یود ر یدم شتتتتتتما یمی یواهید ای  زمان 

ب ستتتتتتتایت شتتتتتتما باشتتتتتتتدم گرایبها را هدر دهید تا بازدیدر  د  یود م تظر بارگذاری و
ار ون وب ستتایت های ستتریع تر را یستتبت به وب  Google موتورهای یستتتجوگر مای د

 .سایت هایی با بارگذاری ر د دوست دارید

  

سرعت بخشیدن اگر شما ییاز به بهبود سرعت سایت یود دارید   چ د ترف د م ید برای 
 .را بررسی ر ید  و تقویت عمیارد   به وردپرس

https://learnparsi.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3%db%8c/
https://learnparsi.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3%db%8c/
https://learnparsi.com/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3%db%8c/
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 بهی ه سازی تصاویر در وردپرس برای سئو

گذاری بیشتری را داریدم اگر به تصاویر یذاب تر از مت  هست د اما همی ی  سرعت بار 
 .ایداز  و ری یت تصویر دقت یا ید   می توای د وب سایت شما را ر د ر  د

  

باید مامئ  شوید ره از تصاویر بهی ه سازی شد  برای بارگذاری سریعتر است اد  می 
 .ر ید

   

 ترف د دیگری ره می توایید برای بهی ه ستتتتتتازی تصتتتتتتاویر یود برای موتورهای یستتتتتتتجو
استم ای  برچسر ها  alt است اد  ر ید   است اد  از ع وان تویی ی و برچسر های

به موتورهای یستجو رمک می ر د تا تصویر شما را بهتر متویه شوید م آیها همی ی  
راربران دارای ایتالا بی ایی رمک می ر  د زیرا یوای دگان یتتتتتت حه یمایر می  به 

 .را برای آیها بخوای د alt توای د مت 

  

WordPress به شتتتما اماان می دهد تا ه گام بارگذاری یک تصتتتویر   برچستتتر های 
Title و alt را به رارتی اضافه ر ید. 
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اگر عااس هستید یا تصاویر زیادی به سایت وردپرس یود اضافه می ر ید   پس باید 
 .از افشویه گالری است اد  ر ید

  

ر یدم در تستتتت های ستتترعت ما متویه  استتتت اد  Envira Gallery تویتتتیه می ر یم از
شدیم ره سریعتری  افشویه گالری وردپرس است م همی ی  رامالً پاسخگو و دوستایه 

 .است  سئو

 ام یت و ایم ی سایت وردپرس شما
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برای  000 50وب ستتتتتتتایت را برای بدافشارها و ردود  000 00 ردود  Googleهر ه ته   
لیست سیا  قرار می گیرد   به هیه ویه در فیشی گ لیست می ر دم وقتی سایتی در 

 .یتایج یستجو یشان داد  یمی شود

  

ای  بدان مع ی استتت ره ام یت ستتایت وردپرس شتتما برای رتبه های یوب بستتیار مهم 
شتتما یمی یواهید اگر ستتایت شتتما توستتح یک هار به یار بی تد   تمام تالش  .استتت

 .سخت شما در سئو به باد هوا برود

  

 –ی  استتتتتت ره ایم  یگه داشتتتتتت  ستتتتتایت وردپرس رار دشتتتتتواری ییستتتتتت یبر یوب ا
 .ببی ید ام یت وردپرسدستورالعمل های مرریه به مرریه را در راه مای ما برای 

  

برای محافظت از وب سایت یود در برابر رمال  است اد  می ر یمم برای  Sucuriما از 
 .اطالک از ای اه چرا ما ای  سرویس را توییه می ر یم

 را رتما در یظر بگیرید SSL / HTTPS است اد  از
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SSL (Secure Sockets Layer)  راربر و باط بی  مرورگر  ره ارت یک ف اوری استتتتتتتت 
سروری را ره به آن متصل می شوید را رمشگذاری می ر دم ای  یک الیه ام یتی اضافی 

 .به سایت وردپرس شما اضافه می ر د

  

یک عالمت ق ل در یوار آدرس مرورگر یشتتان داد   توستتح SSL وب ستتایت های ام  با
می شتتویدم ای  باعب می شتتود وب ستتایت شتتما قابل اطمی ان تر شتتود و در یتتور  را  

و پردازش اطالعا  پردایت رساس   الزم  WordPress ایدازی یک فروشگا  آیالی  با
 .است

  

 Letry با را SSL همه شتتتتتتررت های برتر میشبان وردپرس گواهی یامه های رایگان
Encrypt ارائه می ده د.  

 

ه گامی ره به بهتری  عمیاردهای ستتتتتتئو وردپرس رستتتتتتیدید   باید مهار  های یود را 
 .بیشتر ایجام دهید تا از رقبای یود ییو بشیید
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امیدواریم ای  مقاله به شتتتتتتما رمک ر د یاد بگیرید ره چگویه ستتتتتتایت وردپرس یود را 
چ د مورد از ای  یاا  مربوط به سئو وردپرس را پیاد  بهی ه سازی ر یدم پیر بروید و 

ستتتتتتازی ر ید و باید طی چ د ما  شتتتتتتاهد افشایر ترافیک یود باشتتتتتتید زیرا موتورهای 
 .یستجوگر تغییرا  شما را پردازش می ر  د


