
1

اثر تغییر تاریخ مقاالت سایت بر سئو
www.searchenginejournal.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

جان مولر از مدیران گوگل می گوید که تغییر تاریخ انتشار محتوا در صفحات وب 

بدون ایجاد تغییر قابل توجه در متن آن، رتبه شما در نتایج جستجوی گوگل را بهتر 

نمی کند.

بار که تغییرات جزئی در محتوای گالری  یک صاحب سایت به مولر گفته بود هر 

بود  پرسیده  و  به روزرسانی می کند  را هم  آن  تاریخ  ایجاد می کند،  عکس سایتش 

که آیا به روزرسانی تاریخ انتشار، مزیتی در رتبه ما در نتایج جستجوی گوگل ایجاد 

می کند یا نه؟

با اینکه این سوال مربوط به گالری  عکس سایت است، اما توصیه های مولر در مورد 

تغییر تاریخ انتشار در هر نوع صفحه وب کاربرد دارد.
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مولر می گوید: »صاحبان سایت معموال این سوال را به شکل های مختلفی از من 

می پرسند، زیرا فکر می کنند شاید گوگل به صفحه ای که محتوایش جدید به نظر 

الگوریتم گوگل به این شکل کار نمی کند و به روزرسانی  می رسد پاداش دهد، اما 

تاریخ انتشار هیچ مزیتی در رتبه بندی ایجاد نمی کند.«

او ابتدا تجربه کاربر را در نظر می گیرد و می گوید صاحبان سایت می توانند هر زمان 

که بخواهند تاریخ و ساعت صفحات خود را به روز کنند، اما این کار گمراه کننده 

است: »شما می توانید هر بار که تغییر کوچکی در محتوا ایجاد می کنید، تاریخ و 

ساعت آن صفحه را به روز کنید، اما مثال اگر فقط جای تصاویر را در گالری عکس 

عوض کرده باشید، این اقدام کمی گمراه کننده و برای کاربر ناخوشایند است.«

مناسب  چندان  در صفحات  ساعت  و  تاریخ  مداوم  کردن  به روز  می گوید  سپس 

کار  این  نمی کنم  فکر  »من  داشت:  نخواهد  جستجو  نتایج  در  تاثیری  و  نیست 

تغییری در نتایج جستجو ایجاد کند و ما فقط به خاطر تغییر تاریخ و ساعت آن 

صفحات، رتبه بهتری به آن ها نمی دهیم.«

)CMS( استفاده از سیستم مدیریت محتوا
مولر باز هم توصیه می کند که پس از ایجاد تغییرات کوچک، تاریخ  صفحه را به روز 

کنید.  به روز  را  تاریخ ها  در محتوا،  تغییرات چشمگیر  ایجاد  از  بعد  فقط  و  نکنید 

بااین حال، اگر از سیستم مدیریت محتوا )CMS( استفاده می کنید که تاریخ ها را 

به طور خودکار به روز می کند، ایرادی ندارد و به سایتتان آسیب نمی رساند: »پس 

توصیه من این است که اگر CMS شما به طور پیش فرض این کار را انجام دهد 

و نمی توانید آن را کنترل کنید، ایرادی ندارد. اگر این کار را به صورت دستی انجام 

می دهید، مثال می خواهید تغییر کوچکی ایجاد کرده و جای تصاویر را عوض کنید، 

پیشنهاد می کنم از دست کاری تاریخ و ساعت صرف نظر کنید و هر وقت تغییرات 

قابل توجهی در یک صفحه ایجاد کردید، تاریخ را به روز کنید.«
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از  او در سال 2019 مطابقت دارد که  با یک پست وبالگی  توصیه های اخیر مولر 

صاحبان سایت خواسته بود با عوض کردن تاریخ مقاله ها آن ها را به جای مقاله 

جدید به مخاطب عرضه نکنند: »اگر مقاله ای کامال تغییر كرده باشد، گذاشتن تاریخ 

و ساعت تازه برای آن منطقی است، اما بدون افزودن اطالعات قابل توجه یا دلیل 

قانع کننده دیگر، یک مقاله را به طور مصنوعی جدید نکنید.«

گوگل همیشه تاریخ ها را در نتایج جستجو نشان نمی دهد؛ حتی زمانی که صفحه 

ندارد،  محتوا  با  ارتباطی  هیچ  تاریخ  »وقتی  می گوید:  مولر  باشد.  داشته  تاریخ 

گوگل تاریخ را نشان نمی دهد. گوگل وقتی تاریخ صفحه ای را نشان می دهد كه 

دارد، مثل  ربط  به محتوای صفحه  كار  این  سیستم های خودكار تشخیص دهند 

صفحاتی كه حساسیت زمانی دارند، ازجمله صفحات خبری.«
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