
 

 

 ست؟یچ سئَ

 ػببست ٍ ّست غلط یفبسس صببى ًظش اص ػببست يیا.اًذ کشدُ ابذاع آًشا یشاًیا یٍبوستشّب کِ است SEO يیگضیخب ػببست سئَ

 سئَ ػببست اص صببى یپبسس یٍبوستشّب يیب دس تش ساحت ًَشتبس ٍ تلفظ لیبذل اهب ببشذ اٍ یا اس هخفف ػببست ذیبب SEO هؼبدل

 .شَد یه استفبدُ

 Search ػببست است، ًفْتِ است Search Engine Optimization هخفف کِ SEO یلغَ یهؼٌب دس سئَ یلغَ یهؼٌب

Engine Optimization ِػببست یلغَ یهؼٌ پس خستدَگش هَتَس یبشا یسبص ٌِیبْ یهؼٌ ب SEO ٍ َیسبص ٌِیبْ ّن سئ 

 یبشا تش فْن قببل سا تیسب کِ شَد یه گفتِ یبتیػول بِ خستدَگش هَتَس یبشا یسبص ٌِیبْ.ببشذ یه خستدَگش هَتَس یبشا

 .است تیسب هٌبسب ستبِ بِ ذىیسس ٍ ستبِ استقب ببػث شتشیب فْن يیا ٍ. کٌذیه خستدَگش یهَتَسّب

 :داسد سا شیص پبسخ ستیچ سئَ سئَال یبشا سیشى

 یبٌذ ستبِ یفبکتَسّب هؼکَس یهٌْذس بب. شَد یه گفتِ خستدَگش یهَتَسّب یبٌذ ستبِ یّب تنیالگَس هؼکَس یهٌْذس بِ سئَ

 .شَد یه خستدَ حیًتب ًخست ستبِ بِ ذىیسس یحت ٍ تیسب ستبِ شیافضا ببػث فبکتَسّب يیا تیسػب بب ٍ شًَذ یه هشخص

م؟یکن سئو دیبب چرا 

 ًظش هَسد هحصَل بی هطلب بِ ذىیسس یبشا خستدَ یهَتَسّب اص هشدم اکثش کِ شَد یه یًبش آًدب اص تیسب کشدى سئَ تیاّو

 ًگبُ خستدَ حیًتب اٍل ی صفحِ بِ فقط هشدم اکثش کِ شسذیه خَد اٍج بِ ییخب کشدى سئَ تیاّو ٍ.کٌٌذیه استفبدُ خَد

 حیًتب اٍل ی صفحِ دس شوب تیسب کِ است یالضاه هسئلِ يیا خستدَ، یهَتَسّب طشف اص ببال کیتشاف داشتي یبشا يیبٌببشا. کٌٌذیه

 .شدیگ قشاس خستدَ

 سئو خچهیتبر

 صفحبت توبم ستیبب یه ٍبوستشّب ّوِ ابتذا دس. شذ ششٍع بضسگ یّب تیسب یٍبوستشّب تَسط ۰۹۹۱ دِّ اٍاسط دس سئَ ػلن

 یه گزاشتِ شیًوب بِ خستدَ حیًتب دس آًْب صفحبت تیًْب دس تب کشدًذ یه ثبت آًْب تیسب بِ ّب خضًذُ آهذى یبشا سا خَد

 .بَد ًشذُ دبدیا ٍبوستشّب رّي دس ستیچ سئَ سَال ٌَّص سٍصّب يیا دس.شذ

 



 

 

 بِ ٍ کشدًذ دسک خستدَ حیًتب دس خَد تیسب شذى هشبّذُ ٍ خستدَ حیًتب دس ببالتش ستبِ داشتي تیاّو بِ صٍد یلیخ ٍبوستشّب

 غیصٌب گش لیتحل گفتِ بِ.شذ یتلق هْن ذیسف کالُ ّن ٍ بُیس کالُ یٍبوستشّب یبشا ّن سئَ کِ شذ طَس يیّو شٌبختي، تیسسو

Danny Sullivanػببست، “search engine optimization  ( ”ْهَتَسخستدَ یسبص ٌِیب  )استفبدُ ۰۹۹1 سبل اص احتوبال 

 John است ًَشتِ تَسط خستدَ هَتَس یسبص ٌِیبْ دسببسُ یهطبلب ٍ داد پبسخ ستیچ سئَ سَال بِ کِ یکس يیاٍل.است شذُ

Audette تیسب صفحبت اص یکی دس یا چٌذسسبًِ یببیببصاس گشٍُ ػٌَاى بِ سا خَد ششکت ٍ است MMG آگَست خیتبس دس 

 .کشد ثبت ۰۹۹1

 


