
 

 

 تأثیز ایجبد صفحه در گوگل پالس در سئوی سبیت

 

یکی اس رّشِبیی کَ هی تْاًد ثَ طئْی طبیت شوب کوک کٌد، صفحبت گْگل پالص در شجکَ اجتوبعی گْگل اطت، در ایي هقبلَ ثَ هعزفی ایي 

 .خْاُین پزداختدطتبّرد ّ جٌجَ ُبی هثجت آى 

 آشنبیی بب گوگل پالس

  َدر ّثالگ رطوی گْگل اعالم شد 3122ژّئي  3۲گْگل پالص یکی اس آخزیي دطتبّردُبی شزکت گْگل هی ثبشد ک. 

 بًٌد گْگل پالص در ّاقع یک رطبًَ اجتوبعی ثزای اشتزاک گذاری آًالیي اطت ّ اس طزیق آى هی تْاًید ثزای طبیت خْد یک صفحَ ایجبد کٌید ّ ُو

َ ثَ هحجْثیت صفحَ ُْاداراى شجکَ ُبی اجتوبعی ثب کبرثزاى ّ ثبسدیدکٌٌدگبى خْد ارتجبط ثزقزار ًوبیید. شوب ثب اطتفبدٍ اس گْگل پالص عالٍّ ثز ایٌک

 .طبیتتبى هی افشایید، ثَ طئْی طبیت ًیش کوک هی کٌید

 چگونه گوگل پالس روی سئوی سبیت تأثیز می گذارد؟

داشتَ ثبشید. ایي دکوَ ُوبًٌد  2قجل اس ایٌکَ تْضیح ثدُین چگًَْ گْگل پالص ثز رّی طئْ طبیت تأثیز هی گذارد ثبید یک داًش کلی اس دکوَ +

 .فیض ثْک هی ثبشد ّ سهبًیکَ کبرثز ایي دکوَ را کلیک هی کٌد، در ّاقع آى لیٌک، هحصْل ّ خدهت را تبیید هی ًوبید like دکوَ

 .َ صْرت غیز هظتقین ثز رّی رتجَ شوب تأثیز هی گذارد کَ در سیز ثَ تشزیح آى هی پزداسینگْگل پالص ث

 + شدٍ اًد، در رتجَ ُبی ثبالی  2ٌُگبهی کَ کبرثزی ثَ دًجبلی هطلجی در هْتْرُبی جظتجْ ثبشد، لیظت طبیتِبی هزتجظ کَ قجالً تْطظ کبرثز

 (.ًت جی هیل خْد ثبشیدًتبیج جظتجْ قزار هی گیزد. )ثَ شزط آًکَ ّارد اکب

 + ًوْدٍ اًد  2سهبًیکَ شوب ثَ دًجبلی هطلجی در هْتْرُبی جظتجْ ثبشید، در ًتبیج جظتجْ ّ پبییي ُز لیٌک لیظت دّطتبًی کَ قجالً آى را

 (.ًوبیش دادٍ هی شْد. )ثَ شزط آًکَ ّارد اکبًت جی هیل خْد ثبشید

 هی شْد در ًتیجَ در افشایش اعتجبر لیٌک تأثیز هی گذارددر ًتبیج جظتجْ تعداد پالص ُبی یک صفحَ ًوبیش داد ٍ. 



 

 

 

 مزایبی اشتزاک مطبلب در شبکه اجتمبعی گوگل پالس

 :ایجبد یک صفحَ در گْگل پالص دارای هشایبی ثظیبری اطت کَ در سیز ثَ چٌد هْرد اس آًِب اشبرٍ شدٍ اطت

 .کي ثَ شجکَ اجتوبعی گْگل پالص دطتزطی داشتَ ثبشٌدُوَ کبرثزاى هی تْاًٌد ثدّى ًیبس ثَ فیلتز ش .2

هی شْد، ُوبًٌد فیض ثْک جدیدتزیي هطبلجی کَ پظت هی کٌید، در پزّفبیل کبرثز ًوبیش  2سهبًیکَ صفحَ شوب تْطظ کبرثزاى گْگل پالص، + .3

 .دادٍ هی شْد کَ اس ایي طزیق هی تْاًید تزافیک طبیت را افشایش دُید

 .الص هی تْاًید هحجْثیت طبیت خْد را افشایش دُید ّ ثبسدیدکٌٌدگبى ثیشتزی را جذة طبیت ًوبییدثب اطتفبدٍ اس گْگل پ .4

شجکَ گْگل پالص ثز خالف طبیز رطبًَ ُبی اجتوبعی ایي اهکبى را ثَ شوب هی دُد کَ هطبلت خْد را دطتَ ثٌدی ّ ُوچٌیي ارطبل ُبی خْد  .5

 .یش دُید ثزای ایي کبر هی تْاًید اس حلقَ ُب اطتفبدٍ کٌیدرا ثزای تعدادی خبصی اس دّطتبى ّ اقْام خْد ًوب

 

 نتیجه گیزی

اس آًجب کَ گْگل پالص در طئْی طبیت تأثیز هیگذارد، لذا ثَ شوب تْصیَ هی کٌین کَ حتوب صفحَ ای ثزای طبیت خْد در شجکَ اجتوبعی گْگل 



 

 

 .ایجبد ًوبیید ّ اس طوت طبیت ًیش یک لیٌک ثَ آى قزار دُید

 .فقظ ثبید تْجَ داشتَ ثبشید در شجکَ اجتوبعی گْگل ًیش ُوبًٌد طبیز رطبًَ ُبی اجتوبعی ثبید حضْر فعبل داشتَ ثبشید

  


