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2 چطور بودجه خزنده را 
اندازه گیری کنیم؟

نمونه موفق5

بهینه سازی بودجه 1
خزنده چیست؟

4 CBO در عمل

چگونه بودجه خزنده را 3
افزایش دهیم؟

موارد مورد بحث
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بودجه خزنده چیست؟

از چه تعداد ( Crawler)مشخص خزنده موتور جستجو زمانی در یک بازه 
.صفحات سایت بازدید می کند

تقاضا برای خزش
(Crawl demand)

حد نرخ خزش
(Crawl limit rate)

- Success hit
- Failed hit

- Popularity
- Staleness

2



SEO Dive inSEO Dive in

بودجه خزنده چیست؟

سایت های 
فروشگاهی

سایت های با 
حجم لینک زیاد

های شرکت 
SEOاینترپرایز 

بهینه سازی بودجه خزنده چه زمانی مناسب است؟

محتوای بی کیفیت
تگ های فراوان
صفحات قدیمی

منوی فسِت
صفحات تکراری

صفحات کم ارزش

استراتژی و چشم انداز
راهکارهای رشد
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دردارهروارزششکنممیفکرمنهرچند
صفحه25حذف.باشهروشنچیزهمهموردش

هبتونهمیوعالیهسایتیکبرایفایدهبی
نایامانشن،گمآنجادرکهکنهکمککاربران

فقطافرادآیا.نیستخزندهبودجهسوالیک
میانجامروکاراینجستجوگرهاپاداشبرای

بهتاکنیمکمکشمابهتونیممیچطوردهند؟
کنید؟کمکآنها

تربیششده،دادهاهمیتحدازبیشخزندهبودجه
عموضوباشند،اوننگراننبایدهرگزسایتها
ایکنیدمیکاوشراوبشمااگرواست،جالبی

ارید،داختیاردرلینکمیلیاردچندباسایتیک
متوسطسایتیکصاحببرایامااست،مهم

.کمترخیلی

بودجه خزنده چیست؟

John Mueller - Senior Webmaster Trends Analyst
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روزانهنرخ خزش1

2 نرخ بارگزاری روزانه

زمان صرف شده برای بارگذاری3

(googlebot)اجزاء بودجه خزنده گوگل 

(زدر رو)میانگین صفحات خزش شده  30
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چطور بودجه خزنده را اندازه گیری کنیم؟

(ایندکس)تعداد صفحات سایت 

(زدر رو)میانگین صفحات خزش شده 
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چطور بودجه خزنده را اندازه گیری کنیم؟
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لینک دهی داخلی•
لینک های بیرونی•

حجم صفحات سایت•
حجم منابع سایت•

سرعت بارگزاری صفحات•
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چگونه بودجه خزنده را افزایش دهیم؟

1ساختار وب سایت

Internal)داخلیهایلینکساختار- linking)
5xxو4xxخطاهای-
-Sitemap

-robots.txt
هاریدایرکتزنجیرهو(3xx)هاریدایرکت-
Facet)جانبیمنوی- navigation)
Blocked)شدهبلوکهمنابع- resources)
URL)هاآدرسپارامترهای- parameters)

2محتوای وب سایت

3تکنولوژی های وب سایت

Duplicate)تکراریمحتوای- content)
Outdated)قدیمیوکهنهمحتوای-

content)
Thin)ارزشکممحتوای- content)

-AMP

را مصرف می کنند؟بودجه خزنده چه مواردی 
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چگونه بودجه خزنده را افزایش دهیم؟

ساختار لینک  و بودجه خزنده
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چگونه بودجه خزنده را افزایش دهیم؟

OnCrawl Data
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CBO در عمل

نرخ کلیک پایین صفحات با
اندکمحتوای

صفحات با زمان
بارگزاری باال

صفحات دارای خطا صفحات با
بازخورد کم

از کجا شروع کنیم؟
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CBO در عمل

Log File Analyzerاستفاده از ابزار 
Screaming Frogشرکت 
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نمونه موفق

(بیمه و خدمات حقوقی)سایت CBOپروژه 

حذف تگ های غیر ضروری برطرف کردن خطاها بهبود لینک دهی داخلی
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