تأثیر طراحی سبیت واکنش گرا یب “”Responsiveبر سئو
ثب هطزح ضذى اُویت طزاحی سبیت ،صبحجبى ّة سبیت ُب ثب ایي هسئلَ هْاجَ ُستٌذ کَ یب سبیتی جذاگبًَ ثزای
هْثبیل ُب ّ دستگبٍ ُبی کْچک داضتَ ثبضٌذ یب سبیت خْدضبى را ّاکٌطی ثسبسًذ.

تأثیر طراحی سبیت واکنش گرا یب  Responsiveبر سئو
طزاحی سبیت ّاکٌص گزا ثَ ایي هعٌی است کَ سبیت ضوب ًسجت ثَ تغییز اًذاسٍ صفحَ ًوبیص دستگبُی کَ ثب آى ثَ
هزّر ّة پزداختَ ایذّ ،اکٌص ًطبى دُذ ،یعٌی اًذاسٍ سبیت ،ثب تغییز اًذاسٍ صفحَ ًوبیص ًیش تغییز کٌذ.
ثب ّجْد دستگبٍ ُبی هختلف ثب اًذاسٍ ُبی هتفبّت ،در ًظز گزفتي سبیتی کَ ثتْاًذ ثَ راحتی در ُز دستگبُی ثَ ًوبیص
در آیذ ،ثسیبر حیبتی است .سیزا کَ طیف گستزدٍ ای اس کبرثزاى ایٌتزًت اس طزیك دستگبٍ ُبی جیجی هبًٌذ هْثبیل ُب ّ
تجلت ُب اس سبیت ُب ثبسدیذ هی کٌٌذ.
پس ّاکٌص گزا ثْدى طزاحی سبیت ضوب ثسیبر هِن ّ ضزّری است.

طراحی سبیت واکنش گرا مسایبیی را به دنببل دارد که به توضیح هر کدام می پردازیم:
 رًکیٌگ ثبالتز
 اگز ضوب کلوبت کلیذی هحلی را ثزای کست ّ کبر خْد در ًظز گزفتَ ایذ ،طزاحی سبیت ّاکٌطی ثبعث افشایص
رًکیٌگ سبیت ضوب هی ضْد .سیزا تعذاد افزاد سیبدی ُستٌذ کَ ّلتی در حبل رفت ّ آهذ ُستٌذ ثَ جستجْی
هسیزُب ّ کست ّ کبرُبی هحتلف هی پزداسًذ .گشارش ُبی اخیز ًطبى هی دٌُذ کَ حذّد  %04جستجُْب اس
طزیك ًزم افشارُبی هْثبیل ّ در حبل حزکت ،اًجبم هی ضًْذ .جستجُْبیی کَ اس طزیك هْثبیل اًجبم هی ضًْذ،
تحت تأثیز پبراهتزُبی جغزافیبیی لزار هی گیزًذ ّ در ًِبیت ًتبیج اس فیلتزُبی جغزافیبیی عجْر کزدٍ ّ در هعزض
ًوبیص لزار هی گیزًذ .در ایي صْرت است کَ گْگل ًتبیجی هزتجط ّ ثِیٌَ ضذٍ را کَ هٌبست ثب جستجْی ضوب
است ،ظبُز هی کٌٌذ.

 اگز ضخصی ثب هْثبیل خْد اس طزیك جستجّْ ،ارد سبیت ضوب ضْد ّ سبیت ضوب ثَ ضکل هٌبسجی در دستگبٍ
ّی ثَ ًوبیص در ًیبیذ ،اّ ثب سدى کلیک ثبسگطت ،سبیت دیگزی را اس هیبى ًتبیج ثزای ثبسدیذ اًتخبة هی کٌذ ّ ُویي
عذم ثَ ًوبیص درآهذى هٌبست طزاحی سبیت ضوب ،عبهلی است کَ رّی رًکیٌگ سبیت ضوب هی گذارد.

 جلْگیزی اس هحتْای تکزاری
اگز ضوب ثزای کبرثزاًی کَ اس هْثبیل ُب استفبدٍ هی کٌٌذ سبیتی جذاگبًَ طزاحی کٌیذ ّ ُوبى هحتْایی کَ در سبیت
اصلی خْد داریذ را در آى لزار دُیذ ،در ّالع ضوب اس هحتْای تکزاری یب “ ”Duplicate Contetnاستفبدٍ کزدٍ ایذ کَ ایي
ثبعث ًمص در رًکیٌگ سبیت هی ضْد ّ در ّالع هْتْرُبی جستجْ ُز دّ سبیت ضوب را اس رًکیٌگ خبرج هی کٌٌذ.

ثزای جلْگیزی اس ایي اتفبق ضوب ثبیذ سبیت خْد را ثَ صْرت ّاکٌطی گزا یب “ ”Responsiveطزاحی کٌیذ؛ کَ در ُز
دستگبُی ثب ُز اًذاسٍ صفحَ ًوبیطی ّ ُز هزّرگزی ثَ خْثی ثَ ًوبیص در آیذ.
طراحی سبیت واکنش گرا و سئو
سئْ ّ ثِیٌَ سبسی سبیت ُن ُشیٌَ ثز است ّ ُن سهبى ثز .پس چزا ُن هٌبثع هبلی ّ ُن سهبى خْد را دّثبرٍ صزف ثِیٌَ
سبسی سبیت هْثبیلی کٌین؟
سبیتی کَ ثَ صْرت ّاکٌص گزا طزاحی ضذٍ ثبضذ ،دیگز ًیبسی ثَ ثِیٌَ سبسی دّثبرٍ ًذارد ّ توبم تالش ُبی ضوب در
ثِیٌَ سبسی سبیت اصلی ثز رّی آى ُن اعوبل هی گزدد.

ًکتَ هِن دیگز ایي است کَ:
گوگل سبیت هبی  Responsiveرا دوست دارد؛ چزا کَ گْگل ّ الگْریتن ُبیص ثَ تجزثَ کبرثز اس استفبدٍ اس یک
سبیت ،هذت سهبى سپزی ضذٍ یک کبرثز در آى ّ ُوچٌیي  bounce rateآى اُویت هی دٌُذ.

*درهمبالت پیطیي ثعذی درثبرٍ  bounce rateثَ تفصیل سخي خْاُین گفت.

اگز کبرثزاى ّ هطتزیبًتبى اس سبیت ضوب راضی ثبضٌذ ّ ثزایطبى تجزثَ کبرثزی هٌبسجی را ثَ ارهغبى آّریذ ،گْگل ُن
سبیت ضوب را در ثبالتزیي ًتبیج ًطبى خْاُذ داد.

ثب تْجَ ثَ استفبدٍ کبرثزاى اس هْثبیل ّ تجلت طزاحی سبیت ّاکٌص گزا اهزی ضزّریست .طزاحی سبیت ّاکٌص گزا یب
 Responsiveسجت افشایص خطٌْدی کبرثزاى ّ در ًتیجَ رًکیٌگ سبیت هی ضْد.

