
 

 

 آیا انتقال یا تغییر سایت باعث خراب شدن رتبه سایت می شود؟

  
 

 

 یا تغییر سایت باعث خراب شدن رتبه سایت می شود؟ آیا انتقال 

مانند خیلی دیگر از سواالت مربوط به سئو این موضوع به خیلی از مسائل بستگی دارد اولین موردی که باید روشن شود این است 

ما می اشدن رتبه شکه تغییر چه معنایی دارد تغییرات شامل محتوا ، کلمات کلیدی و لینک های ورودی تغییراتی که باعث جابج

 : شود شامل

 

 تغییر دامنه ی شما -

 تغییر مدیریت محتوای شما -

 تغییر طراحی سایت شما -

 تغییر میزبان شما -

 

 

 

 

http://www.pooneh.co/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84/%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/59-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F.html


 

 

 

 آیا تغییر دامنه بر رتبه ی سایت شما تاثیرگذار است؟

 :شرکت ها نام دامنه ی خود را به دالیل زیادی تغییر می دهند که این دالیل می تواند شامل

 نام دامنه ی بهتر یا استفاده از نام دامنه ی راحت تر -

 تغییر مالکیت شرکت -

 تغییر محل شرکت -

اگر موتورهای جستجو نام دامنه و صفحات آن را ایندکس کرده باشند خیلی مهم است که این تغییر نام به چه صورتی انجام می 

 گیرد )که البته این خود مانند شروعی تازه است(

لینک های اصلی و ترافیک آن ها را  103یز جز نام دامنه ی شما تغییر نکرده باشد یک سیستم مناسب تغییر مسیر اگر هیچ چ

شناسایی کرده و مسیر آن ها را تغییر می دهد.مساله ی حائز اهمیت این است که به موتورهای جستجو اعالم شود که دامنه ی 

 .شما به صورت دائم انتقال پیدا کرده است

 

 ی سایت گذارد؟ بر رتبه طراحی سایت و مدیریت محتوا تغییر شما اثر می سیستمآیا 

در اغلب موارد شرکت ها، یک شخص یا یک شرکت را برای طراحی سایت جدیدشان به همکاری دعوت می کنند که البته این  

مدیریت سایت می باشد، اما  قسمت در چه و جلویی ی صفحه در چه  کار برای دادن امکانات راحت تر و بیشتر به کاربران سایت

به طور مثال )کند می سردرگمی دچار را جستجو موتورهای که  هاستURL چیزی که اغلب فراموش می شود عوض شدن

 ((Aspm ی صفحه  یا php به صفحه ی Html صفحه

استفاده شود و مانند  103های جدید الزم است تا به وسیله ی تیم سیستم انتقال دائم  URL های قدیمی به URL یک نقشه از

زمانی که نام دامنه را تغییر می دهیم آدرس های اصلی باید توسط آنالیزورها شناسایی شوند و در صورت لزوم به هم متصل 

 .هایی که به آن ها متصل هستند تغییر کند URL گردند تا

که کاربر و موتور جستجو  404ات خطای صفحه هایی که قابلیت نقشه شدن آن ها وجود ندارد باید با استفاده از ساختن صفح

و طرح سایت تغییر کرد باید صفحات لینک شکسته و خطای CMS  راحت با آن ها مواجه شوند نمایش داده شوند بعد از اینکه

 .آن بررسی و اصالح شود 404
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http://www.pooneh.co/index.php/2013-10-26-06-32-37/2013-10-26-06-34-20/21-%D8%B3%D8%A6%D9%88-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/58-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7.html


 

 

 

 آیا تغییر میزبان شما روی رتبه ی سایت تاثیرگذار است؟

ندارد به شرط اینکه این جابجایی با آرامش و شرایط مشابهی انجام شود البته در مورد سایت های مختلف تفاوت تاثیر چندانی 

 صفحه(تاثیر کمتر است تا سایت های بزرگ در چندین سرور 3000وجود دارد در مورد سایت هایی با صفحات کم ) زیر 

صورت گیرد بعد از  DNS امل انجام شود بعد از آن عملیات انتقالبه صورت پایه ای انتقال سایت باید در محل جدید به صورت ک

 .خود را جابجا کنید DNS اینکه شما سایت را در محل جدید می توانید

البته اگر شاهد تاثیرات منفی روی سئو سایت خود بعد از انتقال بودید باید کنترل کنید که موتور جستجو روند انتقال را درک 

 کرده باشد

جستجو در مورد خیلی از مسائل باهوش هستند ولی خیلی از مواقع هم در مرود تغییرات احمق می باشند راه حل این موتورهای 

 .مشکل فهماندن موضوع جابجایی به موتور جستجو می باشد

 شکل مواجهاگر شما همه ی تغییرات را به صورت کامل به موتور جستجو توضیح دهید ساختار و دامنه و هاست و ... با کمترین م

 .شوید

 .مواجه می شوید SEO اگر انتقال دهنده ی سایت شما در این مورد تجربه نداشته باشد شما با مشکالت

  


