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7 روش برای کاهش رتبه الکسا
ژان بقوسیان - مدیرسبز

چگونه رتبه الکسا را کاهش بدهیم؟
اگر وب سایت دارید، خیلی مهم است که از معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنید. با 

این وجود، اعتبار مفهومی مبهم است، مخصوصا اگر به تازگی به صحنه بالگ نویسی 

داده طرفداران،  زیاد،  پایگاه  ترافیک  که  باشید. معموال، وب سایت هایی  وارد شده 

لینک های پشتیبانی در سایت های دیگر و سئوی قوی دارند، معتبرتر از سایر سایت ها 

سایر  با  مقایسه  در  عملکرد خوب سایت شما  نشانگر  الکسا  در  رتبه شما  هستند. 

سایت های دنیا، مخصوصا سایت های رقبا است.

رتبه الکسا معیار مهمی برای وب سایت ها است و به نحوی میزان محبوبیت سایت را 

نشان می دهد. سایت alexa.com به تمام وب سایت ها عددی را اختصاص داده که 

اصطالحا رتبه الکسا نام گرفته است. اگر تبلیغ کننده ای بخواهد در سایت شما تبلیغ 
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کند یا حتی بازدیدکننده ای که می خواهد از سایت شما خریدی انجام دهد احتماال 

رتبه الکسای سایت شما را چک می کند؛ پس بهبود این رتبه می تواند تاثیر مثبتی 

بر موفقیت و درآمد سایت داشته باشد.

 

رتبه آلکسا چیست؟
رتبه آلکسا یا  Alexa rank عددی است که میزان محبوبیت نسبی سایت شما را 

نسبت به سایت های دیگر نشان می دهد. با توجه به این تعریف متوجه می شویم 

که رتبه آلکسا نه تنها به میزان ترافیک سایت خودمان بستگی دارد، بلکه تغییراتی 

در ترافیک سایت های دیگر می تواند بر رتبه آلکسای سایت ما تاثیر بگذارد.

الکسا توسط یک شرکت زیرمجموعه آمازون راه اندازی شده و با استفاده از آمار 

ترافیک وب به بررسی فعالیت های آنالین مردم می پردازد.

در واقع رتبه هر سایت نتیجه مجموعه ای از محاسبات است و اطالعاتی از قبیل 

تعداد دفعات بازدید از یک سایت در سه ماه گذشته و این که چه تعداد بازدید 

توسط افراد جدید بوده را نشان می دهد. این داده ها از طریق مرورگرهای کروم، 

فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر جمع آوری می شود.

الگوریتم الکسا داده های سایت شما را با همه سایت های دیگر مقایسه می کند، 

بیشتر بر سه ماه اخیر تاکید دارد و به این ترتیب یک مقایسه نسبی برای تعیین 

اعتبار سایت تان انجام می دهد. سایتی که کمترین رتبه را دارد حدودا در جایگاه 

30 میلیون و سایتی که بهترین رتبه را دارد در جایگاه 1 قرار می گیرد.

اما سایت هایی که بازدیدکننده ندارند، اصال در فهرست رتبه بندی الکسا گنجانده 

نمی شوند. همچنین، شاید سایت های تازه کار هم در این فهرست نباشند تا زمانی 

که الکسا بتواند داد های شان را جمع آوری کند.

https://modiresabz.com


3

هرچه این عدد کوچک تر باشد سایت ما موفق تر و محبوبتر است. پس منظور از 

بهبود رتبه الکسا در واقع کاهش رتبه الکسا است. اگر رتبه آلکسای سایتی 1000 

در  البته  دارند.  بیشتری  که مخاطبان  دارند  دیگر وجود  999 سایت  یعنی  است، 

سایت آلکسا، هم می توانیم رتبه جهانی سایت را ببینیم و هم رتبه الکسا ایران. اگر 

رتبه سایت ما در ایران 350 است، یعنی 349 سایت دیگر وجود دارند که در ایران 

محبوب تر هستند. هدف ما کاهش رتبه الکسا ایران است. میزان محبوبیت نیز بر 

حسب تعداد بازدیدکننده ها در روز و همین طور میانگین تعداد صفحات بازدیدشده 

محاسبه می شود. پس ممکن است دو سایت در روز دقیقا 1000 بازدیدکننده داشته 

باشند، ولی رتبه آلکسای بسیار متفاوتی داشته باشند، چون در یکی از سایت ها 

هر  دیگر  سایت  در  و  می کند  مشاهده  را  سایت  2 صفحه  فقط  بازدیدکننده  هر 

بازدیدکننده 10 صفحه را مشاهده می کند.

نکته دیگر آن است که رتبه آلکسا با توجه به میانگین رتبه سه ماه اخیر نمایش 

داده می شود. پس اگر یک روز ترافیک خیلی زیادی را روانه سایت کردید توقع 

نداشته باشید بالفاصله تاثیر بزرگی بر رتبه آلکسای سایت داشته باشد.

چگونه بفهمیم رتبه آلکسای سایت ما چند است؟
یکی از ساده ترین راه ها نصب »تولبار آلکسا« است. این افزونه بر کروم، فایرفاکس 

یا اینترنت اکسپلورر نصب می شود و در نوار باالی مرورگر دکمه ای را اضافه می کند 

که با کلیک بر دکمه، می توان بالفاصله رتبه سایت در حال بازدید و مشخصات 

مهم دیگر آن را دید. برای نصب این ابزار رایگان آلکسا کافی است در گوگل عبارت 

Alexa toolbar را جستجو کنید و آن را بر مرورگر خود نصب کنید.

در این قسمت عالوه بر رتبه سایت تان می توانید اطالعات مفید دیگری را هم ببینید. 

مثال، ماتریس های دیگری مربوط به نرخ بازدید از فقط یک صفحه سایت تان، تعداد 

بازدیدهای روزانه، زمانی که هر کاربر در سایت بوده است، تعداد بازدیدها از سایت 
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پس از جستجوی نام شما در اینترنت و اطالعات جمعیت شناختی خوانندگان را 

در این قسمت می بینید. همچنین می توانید فهرست وب سایت هایی را ببینید که 

لینک پشتیبان سایت شما را در سایت خودشان قرار داده اند. حتی زمان الزم برای 

باز شدن سایت تان هم در این قسمت مشخص شده است.

راه دیگر آن است که به این آدرس بروید و نام سایت مورد نظر را وارد کنید تا رتبه 

https://www.alexa.com/siteinfo .آلکسای سایت را ببینید

چرا رتبه تان در الکسا مهم است؟
رتبه الکسا نشانه جایگاه سایت شما در مقایسه با سایر سایت ها است. این رتبه 

جایگاه تان در رقابت را نشان می دهد، پس بسیار ارزشمند است.

همچنین،  به شما نشان می دهد که آیا امکان ارتقای سایت تان وجود دارد یا خیر. 

اگر رتبه باالیی ندارید و رقبا از شما پیشی گرفته اند، باید یک استراتژی جدید برای 

بهبود سایت تان طراحی کنید.

از سایت  درآمدزایی  دادن فرصت های  از دست  به معنی  الکسا  در  پائین تر  رتبه 

از تبلیغ  دهندگان، سرمایه گذاران و شرکای احتمالی دوست دارند با  است. خیلی 

انبوه مخاطبان،  به  با دسترسی  تا  دارند  زیادی  ترافیک  که  کنند  کار  سایت هایی 

بیشترین بهره را از پول و سرمایه شان ببرند.
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7 روش برای کاهش رتبه الکسا
1. تولید محتوای داغ

از آنجاکه بخش مهمی از کسب رتبه باال در الکسا به تعداد بازدیدها از سایت و 

زمان صرف شده هر کاربر در سایت بستگی دارد، تهیه محتوای جذاب بسیار مهم 

است. همچنین باید مطمئن شوید اطالعات تان مخاطبان اصلی را هدف می گیرد، 

زیرا داشتن پایگاهی از طرفداران وفادار تفاوت زیادی ایجاد می کند.

به عالوه، محتوای قوی به شما کمک می کند تا بک لینک های زیادی در سایت   های 

اختیار  در  را  شما  سایت  لینک  وب سایت ها  سایر  وقتی  آورید.  به دست  دیگر 

مخاطبان خود قرار می دهند، اعتبار سایت تان نزد مردم افزایش می یابد. همچنین، 

باال می رود و در  از سایت تان  بازدید  خوانندگان جدید به دست می آورید، تعداد 

نتیجه معیارهای عددی مهم سایت تان هم بهبود می یابد.

بسیاری از وب مسترها برای سایت محتوا تولید می کنند، ولی قبل از تولید محتوا به 

اندازه کافی تحقیق نمی کنند که چه موضوع هایی داغ هستند و برای بازدیدکنندگان 

بازدیدکننده تصمیم  سایت جذاب تر خواهند بود. محتوای جذاب باعث می شود 

بگیرد چند بار در هفته به سایت سر بزند و همین موضوع رتبه آلکسای سایت شما 

را بهبود می دهد.

ایجاد  زیادی  تفاوت  هم  منظم  و  مداوم  به صورت  مطالب  گذاشتن  اشتراک  به 

می کند. اگر بازدیدکنندگان دائمی سایت بدانند که مثال دوشنبه ها، آخر هفته ها یا 

در هر زمان مناسب دیگر پست می گذارید، آن وقت می دانند کی باید برای خواندن 

محتوای جدید به سایت تان سر بزنند. این برنامه باعث می شود که سر زدن به 

را از سوی خوانندگان  سایت تان به عادت آن ها تبدیل شود و بیشترین ترافیک 

وفادار داشته باشید.
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2. هدایت افراد از رسانه های اجتماعی
از هر فرصت کوچکی برای افزایش ترافیک سایت استفاده کنید؛ مثال هرگاه مطلب 

جدیدی در سایت منتشر می کنید این موضوع را در رسانه های اجتماعی اعالم کنید.

یکی از بهترین روش های هدایت افراد به سایت، استفاده از استوری های اینستاگرام 

که  کنید  اضافه  لینک  خود  اینستاگرام  استوری  در  می توانید  زمانی  البته  است. 

حداقل 10 هزار فالوئر داشته باشید. هر مقاله جدیدی که در سایت منتشر می کنید 

را به صورت استوری اطالع رسانی کنید.

همچنین خوب است کانال تلگرام درست کنید و مدام افراد را از کانال به سایت 

هدایت کنید.

به راحتی می توانید  این رسانه اجتماعی  از Linkedin هم حتما استفاده کنید. در 

تخصص خاصی را جستجو کنید و افراد دارای آن تخصص را بیابید و به آن ها 

connect شوید.

3. ایمیل مارکتینگ
شما  اختیار  در  را  ایمیل شان  که  خریداران سایت  و  اعضا  به  می توانید  هفاه  هر 

گذاشته اند، ایمیل بفرستید و افراد را تشویق کنید از سایت بازدید کنند. از سایت هایی 

مثل میلرالیت برای ارسال ایمیل استفاده کنید.

4. تبلیغات پولی
در  و  کنید  خرج  پول  سایت،  آلکسای  رتبه  بهبود  برای  است  الزم  گاهی  حتی 

سایت های دیگر تبلیغ کنید تا بازدیدکننده ها بیشتر شوند.

البته برای این روش باید بودجه  تبلیغات کلیکی شاید مناسب ترین گزینه باشد. 
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این روش  بر  را  تمرکز  کار  اوائل  باشد  بهتر  بدهید. شاید  اختصاص  زیادی  نسبتا 

نگذارید و با تولید محتوای خوب و مفید کار را پیش ببرید.

5. افزایش تعداد صفحات مشاهده شده توسط هر بازدیدکننده
یکی از ساده ترین و بهترین راه ها برای بهبود رتبه الکسا آن است که کاری کنیم 

هر بازدیدکننده صفحات بیشتری از سایت را مشاهده کند؛ در این صورت با همان 

ترافیک همیشگی، می توان رتبه بهتری کسب کرد.

داشتن لینک های داخلی )لینک هایی که بازدیدکننده را به صفحات دیگر سایت تان 

به منابع  را  بازدیدکنندگان  لینک ها  این  با  راهنمایی کند( هم بسیار مفید است. 

دیگری از اطالعات هدایت می کنید که برای شان ارزشمند است و گشت وگذارشان 

را در سایت شما راحت تر می کند.

برای این کار می توان از پالگین ها و ابزارهایی استفاده کرد که مثال بین محتوای 

مقاالت، پیشنهاد خواندن مقاالت مرتبط دیگر را می دهد. همچنین می توانیم در 

متن مقاالت و محصوالت لینک هایی به صفحه های دیگر سایت بدهیم. پالگین 

Inline Related Posts یکی از ابزارهای وردپرس است که می تواند بر بهبود رتبه 

آلکسا تاثیر مثبتی بگذارد.

Alexa Toolbar 6. نصب
سایت آلکسا نمی تواند ترافیک سایت ها را با دقت تخمین بزند. اگر بر مرورگر شما 

را مشاهده می کنید،  از همان مرورگر سایت خودتان  تولبار آلکسا نصب باشد و 

همین موضوع باعث می شود اطالعات بازدید سایت شما از کامپیوتر خودتان برای 

آلکسا ارسال شود و تاثیر مثبتی بر بهبود رتبه سایت شما خواهد گذاشت. پس 

همین االن Alexa Toolbar را نصب کنید.
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اگر بتوانید از بازدیدکنندگان سایت بخواهید آن ها هم Alexa Toolbar را نصب 

کنند، رتبه آلکسای ایران شما خیلی سریع تر بهبود خواهد یافت؛ دلیل آن است که 

الکسا می تواند تشخیص دهد چند نفر با IP ایران وارد سایت شما شده اند.

7. بهبود سئو سایت
اگر بر بهبود سئو سایت و افزایش رتبه سایت در گوگل کار کنیم، ترافیک رایگان 

بیشتری از طریق گوگل به سایت ما سرازیر می شود. همین موضوع باعث کاهش 

توقع  نمی توان  و  دارد  زمان  به  نیاز  راهکار  این  البته  الکسا سایت می شود.  رتبه 

در  که  است  ارزشمند  و  پایدار  راهکاری  ولی  داشت،  را  الکسا  رتبه  کاهش سریع 

درازمدت تاثیر خودش را نشان خواهد داد.

با اینکه رتبه الکسا ارتباط مستقیمی با بهینه سازی موتور جستجو )سئو( ندارد، اما 

نشانه بی اهمیت بودن آن نیست. وقتی سایت تان به خاطر داشتن یک موضوع 

هنگام  احتمالی  بازدیدکنندگان  اینکه  احتمال  دارد،  گوگل  در  باالیی  رتبه  خاص 

زیاد است که منجر به  را هم پیدا کنند،  جستجو درباره آن موضوع سایت شما 

جذب خوانندگان بیشتر می شود.

از آن جا که رتبه های الکسا بر اساس تعداد بازدید از سایت تعیین می شود،  معموال 

تعداد بیشتر بازدیدکنندگان معادل با کسب رتبه بهتر است.

چه  ببینید  است.  هوشمندانه  کاری  هم  رقبا  سایت  در  کلیدواژه  چند  جستجوی 

راهکاری  آن وقت  و  آ ن ها می شود  در سایت  ترافیک  ایجاد  باعث  کلیدواژه هایی 

مشابه برای خودتان پیدا کنید. همچنین استراتژی بازاریابی شان را بررسی کنید، 

راهکار موثر آن ها را پیدا کنید و خودتان هم امتحانش کنید.

باال  رتبه های  معموال  باشد.   1 رتبه  کسب  نباید  هدفتان  که  بدانید  است  خوب 
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مخصوص سایت  هایی است که ترافیک فوق العاده زیادی دارند؛ مثال، سه جایگاه 

برتر به گوگل،  یوتیوب و فیس بوک تعلق دارد.

کسب رتبه بهتر در الکسا چقدر دشوار است؟
وقتی نوبت به ارتقای رتبه الکسا می رسد، میزان سختی این کار با توجه به جایگاه 

فعلی  تان و بازاری که در آن مشغول هستید، فرق می کند.

هرچه رتبه فعلی تان بدتر باشد، پیشرفت راحت تر است. مثال اگر رتبه  تان در الکسا 

23 میلیون است، حتی جذب 100 بازدید کننده بیشتر در ماه می تواند تفاوت زیادی 

در کارتان ایجاد کند و احتماال می  توانید در عرض یک تا دو ماه رتبه  تان را 500 هزار 

مورد ارتقا دهید.

اما اگر رتبه  فعلی تان 100 است، اضافه شدن 100 بازدید  کننده جدید اثر چندانی در 

رتبه تان ندارد. چرا؟ زیرا سایت های اول فهرست هزاران بازدید کننده دارند.

بازار تخصصی که در آن فعالیت می کنید هم نقش مهمی در سرعت پیشرفت تان 

دارد. اطالعاتی که در سایت تان ارائه می کنید، تعیین کننده تعداد مخاطبان است. 

جذب  را  کمتری  بازدیدکنندگان  طبیعی  به طور  که  کنید  انتخاب  را  موضوعی  اگر 

می کند، یافتن بازدید کنندگان جدید سخت تر می شود. برعکس، وقتی حجم انبوهی 

از مخاطبان دارید، جذب مخاطبان جدید ساده تر است.

از آنجا که رتبه بندی در الکسا بازار تخصصی سایت ها را در نظر نمی گیرد، باید با 

سایت هایی معروف مانند گوگل و آمازون رقابت کنید،  اما معنی اش این نیست 

برای  سایت تان  بگیرید،  پیشی  رقبا  از  کنید  سعی  اگر  باشید.  بلندپرواز  نباید  که 

درآمدزایی سایت تان کمک  به  آن ها  و  افراد جذاب تر می شود  تبلیغ گران و سایر 

می کنند. به عالوه، اگر به عنوان منبع معتبر آن موضوع شناخته شوید، شاید بیشتر 
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از شما دعوت کنند که درباره این حوزه تخصصی بنویسید و بحث کنید. به این 

ترتیب، جریان های درآمدی بیشتری برای خود ایجاد کنید.

چطور با کسب رتبه باال در الکسا سایت  تان را به درآمدزایی برسانید؟
پول سازی  برای  گزینه های جدیدی  الکسا،  در  رتبه سایت تان  افزایش  با  همزمان 

به دست می آورید. از آنجا که تبلیغ دهندگان، سرمایه گذاران و شرکا برای ارزیابی 

به معنی  باال  رتبه  داشتن  می  کنند،  توجه  الکسا  در  رتبه تان  به  شما  کسب وکار 

درآمدزایی بیشتر از سایت است. مثال شاید شما را به عنوان یک شریک احتمالی 

از سایت تان کمک  ببینند و همین موضوع به کسب درآمد بیشتر شما  سودمند 

می کند.

همزمان با افزایش رتبه الکسا می بینید که جذب پول های حاصل از تبلیغات مستقیم 

هم راحت تر می شود و فرصت های دیگری برای پول سازی و درآمدزایی به دست 

می آورید. در ضمن، می توانید مطالب خود را به عنوان پست مهمان در سایت های 

دیگران منتشر کنید و در ازای این کار مبلغی دریافت کنید.

همچنین شاید سایر سایت ها تمایل داشته باشند، مطالب شان را به عنوان پست 

ازای این کار هم پول بگیرید.  مهمان در سایت شما منتشر کنند و می توانید در 

کسب درآمد از بحث و بررسی درباره یک محصول یا خدمت خاص هم بخش 

دیگری از این روند درآمدزایی است.

الکسای شما در سال 2020 می تواند درآمدزایی سایت تان  رتبه  این که  نهایت  در 

در  را  پول شان  که  دارند  عالقه  مردم  وقتی  مجموع،  در  کند.  بیشتر  و  ساده تر  را 

سایت های دیگران خرج کنند، باید مطمئن شوند که از صرف پول شان بیشترین 

ایجاد  روند  این  در  زیادی  تفاوت  سایت تان  و  شما  اعتبار  پس  می برند.  را  بهره 

می کند.
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مسلما بهبود رتبه الکسا مهم ترین نگرانی یک وب مستر نیست، ولی خوب است به  

عنوان یکی از معیارهای کلیدی سنجش وضعیت سایت، این عدد را هم مد نظر 

قرار بدهیم و در جهت بهبود آن بکوشیم.
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