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با جستجوی کیورد ما، صفحه دیگری که مورد نظر نبوده رتبه گرفته است

سایت ما رتبه الیق خود را با جستجوی کیورد هدف نمی گیرد ولی رقیب به راحتی می گیرد.

 صفحه ای که با جستجویX اشتباه رتبه گرفته، با جستجویYرتبه دارد و نمیتوان ریدایرکت کرد

ارددولینکه شدن در نتایج گوگل با جستجوی یک کیورد خاص در حالی که لینک دوم،در کیورد خودش رتبه د!

-کدام تکسونومی را برای لندینگ پیج های فروشگاه اینترنتی انتخاب کنیم؟

توا تولید وقتی محتوایی تولید می کنیم، دقیقا کدام صفحه رتبه می گیرد؟آیا این جمله صحیح است که مرتب مح

کنیم تا وب سایت با کیورد های ما به طور اتوماتیک رتبه بگیرد؟روی چه صحاتی رتبه می گیرد؟

؟یا اصال تگ نزنیم؟اگر زدیم چک کنیم؟عدد دقیق و استانداردی 5تگ بیشتر نزنیم؟یا 3چطور از تگ استفاده کنیم؟

دارد؟

ارید یا با با جستجوی یک کیورد، صفحه ما رتبه خوبی دارد اما اگر یک کلمه به اول یا آخر آن اضافه شود کال رتبه ند

.فاصله زیادی، در نتایج گوگل، عقب تر است



صحیحTargetingضرر های عدم وجود 

رتبه نگرفتن سایت با کیورد مورد نظر

رتبه گرفتن صفحه ای که نرخ تبدیل پایینی دارد

هدر رفتن انرژی از نظر مالی، زمانی و نیروی انسانی

 هدر رفتن اقداماتOff-Page SEO

 ایجادDoorway Page



ود؟چرا رتبه از دست می رود؟ یا چرا از ابتدا رتبه خوبی حاصل نمی ش
 صفحه/x/ امتیاز کسب می کند20از نظر گوگل « جاهای دیدنی تهران»روی کیورد.

 صفحه/y/ امتیاز کسب می کند20از نظر گوگل « جاهای دیدنی تهران»روی کیورد.

 صفحه/z/ امتیاز کسب می کند20از نظر گوگل « جاهای دیدنی تهران»روی کیورد.

 امتیاز دارند50حدود « جاهای دیدنی تهران»رقبای لینک یک تا پنج، از نظر گوگل روی کیورد.

 امتیاز دارد21« جاهای دیدنی تهران»رقیب لینک هفتم، از نظر گوگل، روی کیورد.

یکی از صفحات ما(x یاy یاz ) خود، در لینک هشتم جای می گیرد20با امتیاز.

 اگر صفحهx وy وz جاهای دیدنی تهران»امتیاز، در لینک یک با جستجوی کیورد 60ادغام شوند، لینک ما با  »

.امتیاز دارد50قرار می گیرد چون قوی ترین رقیب، 

 گوگل عالقه دارد، به ازای هرQuery یک ،URLاز هر دامنه را به خصوص در صفحه اول نمایش دهد.

























در ابتدای Targetingو Keyword Researchانجام نشدن 
پروژه

عدم توجه به نرخ تبدیل صفحات در ابتدای پروژه



Taxonomyدرک ما از 

دسته
تگ، برچسب
 (وردپرس)نوشته
 (وردپرس)برگه

PLP

PDP



Taxonomyدرک گوگل از 

URL صفحه

HTML (عنوان، محتوا ، کد ها)صفحه
رفتار کاربر



اصول تفکیک و ادغام صفحات

میزان تأثیر بر نرخ تبدیل

 میزان تأثیر برCTR

میزان دقیق بودن کیورد ها به محتوا و عنوان صفحه نسبت به رقبا برای کسب رتبه یک.

احتمال اینکه رقبا در آینده چقدر محتوای دقیق مرتبط با آن کیورد ها داشته باشند.

میزان تعدد صفحات مشابه مثل صفحات پدر یا فرزند که در بخشی از کیورد، شریک هستند.

 بررسی دقت صفحات درSERPفعلی



Keyword Targetingاقدامات پیشگیری از تداخل 

 استفاده ازURL به صورتExact Matchمرتبط با کیورد.

استفاده از کیورد در ابتدای عنوان

خودداری از تارگت کردن کیورد روی صفحه نخست سایت

از ابتدا، سیاست را بر تفکیک و جدا کردن صفحات در نظر بگیریم.

 استفاده از لینک داخلی در همه صفحات دامنه باAnchor Textلینک داخلی از صفحات فرزند .عین کیورد به صورت یکسان

.به پدر و برعکس

 ساخت صفحات از ابتدای تأسیس سایت در مرحلهKeyword Researchتا جای ممکن.

 حذف کیورد های مرتبط با صفحه مشابه دیگر از عنوان، متاها ، محتوا وHTML

جلوگیری از بروز اشتباه در لینک بیلدینگ







به اقدامات اصالح مشکل عدم تفکیک صحیح و در نتیجه عدم کسب رتبه
به دلیل تمرکز دو کیوردی که صفحه مجزایی ندارند و باید برای کسب رت

.بهتر،تفکیک شوند

 ساخت صفحهY  برای تارگت کردن روی کیورد دوم که قبال کیورد اول و دوم روی صفحهXبوده اند.

 حذف تمام اثرات کیورد دوم از صفحهX.

 به کار بردن کیورد اول در ابتدای عنوان صفحهX و کیورد دوم در ابتدای عنوان صفحهY

 اصالح تمام لینک های داخلی باAnchor Textعین کیورد.

 انجام اقداماتOff-Page SEO روی صفحهY(جدید)

Disavow کردن بک لینک های باAnchor Text عین کیورد دوم به صفحهX

 ،کردن دو صفحه 410در صورت عدم موفقیتX وYو اینبار ساخت اصولی این دو صفحه با تارگتینگ تفکیک شده.

 ریدایرکتPDP ها بهY و تغییرURL تمامPDPهای ریدایرکت شده جهت استفاده کاربر



Keyword Cannibaliatinاقدامات اصالح رفع 

URLبودن یک کیورد روی بیش از یک Targetرفع مشکل 

 ادغام محتوای تمام صفحات تارگت شده یا رتبه گرفته شده روی کیوردX برای مثال )روی یک صفحه دلخواه
/z/)

 ریدایرکت تمام صفحات تارگت شده روی کیوردX به صفحه/z/

 اصالح تمام لینک های داخلی



سواالت متداول

 تکلیفSemantic Search  چه می شود؟ چراExact Match ؟

 آیا گوگل به خود کیورد مجزا ازURLبه خاطر قدرت دامنه، رتبه نمی دهد؟

ریدایرکت زیاد ضرر ندارد؟

 چرا بعضی سایت ها با تگ یاDoorway Pageجام ها باال هستند یا با صفحاتی که تفکیک یا ادغام درستی ان

زیادی دارند؟Keyword Cannibalizationنشده است و 

 تکلیف سایت هایUGCچه می شود؟

درباره برچسب ها چند تا بزنیم؟چطور اقدام کنیم؟اصال از برچسب استفاده کنیم؟


