
 

 

 

 سئو بر”Responsive“ بی گرا واکنش تیسب یطراح ریأثت

 یثزا جذاگبًَ یتیسب بی کَ ُستٌذ هْاجَ هسئلَ يیا ثب ُب تیسب ّة صبحجبى ت،یسب یطزاح تیاُو ضذى هطزح ثب

 .ثسبسًذ یّاکٌط را خْدضبى تیسب بی ثبضٌذ داضتَ کْچک یُب دستگبٍ ّ ُب لیهْثب

 

 سئو بر Responsive بی گرا واکنش تیسب یطراح ریتأث

 ثَ آى ثب کَ یدستگبُ صیًوب صفحَ اًذاسٍ زییتغ ثَ ًسجت ضوب تیسب کَ است یهعٌ يیا ثَ گزا ّاکٌص تیسب یطزاح

 . کٌذ زییتغ شیً صیًوب صفحَ اًذاسٍ زییتغ ثب ت،یسب اًذاسٍ یعٌی دُذ، ًطبى ّاکٌص ذ،یا پزداختَ ّة هزّر

 صیًوب ثَ یدستگبُ ُز در یراحت ثَ ثتْاًذ کَ یتیسب گزفتي ًظز در هتفبّت، یُب اًذاسٍ ثب هختلف یُب دستگبٍ ّجْد ثب

 ّ ُب لیهْثب هبًٌذ یجیج یُب دستگبٍ كیطز اس ٌتزًتیا کبرثزاى اس یا گستزدٍ فیط کَ زایس. است یبتیح بریثس ذ،یآ در

 .کٌٌذ یه ذیثبسد ُب تیسب اس ُب تجلت

 .است یضزّر ّ هِن بریثس ضوب تیسب یطزاح ثْدى گزا ّاکٌص پس

 

 :میپرداز یم کدام هر حیتوض به که دارد دنببل به را ییبیمسا گرا واکنش تیسب یطراح

 ثبالتز ٌگیرًک 

 صیافشا ثبعث یّاکٌط تیسب یطزاح ذ،یا گزفتَ ًظز در خْد کبر ّ کست یثزا را یهحل یذیکل کلوبت ضوب اگز 

 یجستجْ ثَ ُستٌذ آهذ ّ رفت حبل در یّلت کَ ُستٌذ یبدیس افزاد تعذاد زایس. ضْد یه ضوب تیسب ٌگیرًک

 اس جستجُْب% 04 حذّد کَ دٌُذ یه ًطبى زیاخ یُب گشارش. پزداسًذ یه هحتلف یکبرُب ّ کست ّ زُبیهس

 ضًْذ، یه اًجبم لیهْثب كیطز اس کَ ییجستجُْب. ضًْذ یه اًجبم حزکت، حبل در ّ لیهْثب یافشارُب ًزم كیطز

 هعزض در ّ کزدٍ عجْر ییبیجغزاف یلتزُبیف اس جیًتب تیًِب در ّ زًذیگ یه لزار ییبیجغزاف یپبراهتزُب زیتأث تحت

 ضوب یجستجْ ثب هٌبست کَ را ضذٍ ٌَیثِ ّ هزتجط یجیًتب گْگل کَ است صْرت يیا در. زًذیگ یه لزار صیًوب

 .کٌٌذ یه ظبُز است،

 

 دستگبٍ در یهٌبسج ضکل ثَ ضوب تیسب ّ ضْد ضوب تیسب ّارد جستجْ، كیطز اس خْد لیهْثب ثب یضخص اگز 

 يیُو ّ کٌذ یه اًتخبة ذیثبسد یثزا جیًتب بىیه اس را یگزید تیسب ثبسگطت، کیکل سدى ثب اّ ذ،یبیً در صیًوب ثَ یّ

 .گذارد یه ضوب تیسب ٌگیرًک یرّ کَ است یعبهل ضوب، تیسب یطزاح هٌبست درآهذى صیًوب ثَ عذم

 

 یتکزار یهحتْا اس یزیجلْگ 

 تیسب در کَ ییهحتْا ُوبى ّ ذیکٌ یطزاح جذاگبًَ یتیسب کٌٌذ یه استفبدٍ ُب لیهْثب اس کَ یکبرثزاً یثزا ضوب اگز

 يیا کَ ذیا کزدٍ استفبدٍ” Duplicate Contetn“ بی یتکزار یهحتْا اس ضوب ّالع در ذ،یدُ لزار آى در را ذیدار خْد یاصل

 .کٌٌذ یه خبرج ٌگیرًک اس را ضوب تیسب دّ ُز جستجْ یهْتْرُب ّالع در ّ ضْد یه تیسب ٌگیرًک در ًمص ثبعث



 

 

 

 ُز در کَ ذ؛یکٌ یطزاح” Responsive“ بیگزا  یّاکٌط صْرت ثَ را خْد تیسب ذیثب ضوب اتفبق يیا اس یزیجلْگ یثزا

 .ذیآ در صیًوب ثَ یخْث ثَ یهزّرگز ُز ّ یطیًوب صفحَ اًذاسٍ ُز ثب یدستگبُ

 سئو و گرا واکنش تیسب یطراح

 ٌَیثِ صزف دّثبرٍ را خْد سهبى ُن ّ یهبل هٌبثع ُن چزا پس. ثز سهبى ُن ّ است ثز ٌَیُش ُن تیسب یسبس ٌَیثِ ّ سئْ

 ن؟یکٌ یلیهْثب تیسب یسبس

 در ضوب یُب تالش توبم ّ ًذارد دّثبرٍ یسبس ٌَیثِ ثَ یبسیً گزید ثبضذ، ضذٍ یطزاح گزا ّاکٌص صْرت ثَ کَ یتیسب

 . گزدد یه اعوبل ُن آى یرّ ثز یاصل تیسب یسبس ٌَیثِ

 

 :کَ است يیا گزید هِن ًکتَ

 کی اس استفبدٍ اس کبرثز تجزثَ ثَ صیُب تنیالگْر ّ گْگل کَ چزا ؛دارد دوست را Responsive یهب تیسب گوگل

 .دٌُذ یه تیاُو آى bounce rate يیُوچٌ ّ آى در کبرثز کی ضذٍ یسپز سهبى هذت ت،یسب

 

 خْاُین گفت. سخي لیتفص ثَ bounce rate درثبرٍثعذی  يیطیپ درهمبالت*

 

 ُن گْگل ذ،یآّر ارهغبى ثَ را یهٌبسج یکبرثز تجزثَ طبىیثزا ّ ثبضٌذ یراض ضوب تیسب اس بًتبىیهطتز ّ کبرثزاى اگز

 .داد خْاُذ ًطبى جیًتب يیثبالتز در را ضوب تیسب

 

 بی گزا ّاکٌص تیسب یطزاح. ستیضزّر یاهز گزا ّاکٌص تیسب یطزاح تجلت ّ لیهْثب اس کبرثزاى استفبدٍ ثَ تْجَ ثب

Responsive ضْد یه تیسب ٌگیرًک جَیًت در ّ کبرثزاى یخطٌْد صیافشا سجت. 


