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جذب ترافیک بیشتر با به روزرسانی محتوای قدیمی
نویسنده: digitalagencynetwork.com - ترجمه: بنفشه عطرسائی

نوع محتوایی که در وب سایتتان منتشر می کنید، عملکرد آن را در موتورهای جستجوی 

جهانی مانند گوگل و بینگ تقویت یا تضعیف می کند. بر اساس داده های اخیر، 92 

درصد بازاریابان، محتوا را یک دارایی ارزشمند می دانند و 56 درصد آن ها تصمیم 

دارند در سال 2021 بیشتر برای تولید محتوا هزینه کنند. 

چه اخبار صنعت را منتشر می کنید و چه در کسب وکار تجارت الکترونیک یا خدمات 

روندهای  اساس  بر  را  سایت  قدیمی  پست های  باید  می کنید،  فعالیت  نرم افزاری 

جدید سئو به روز کنید.

گزارش های دیگری نشان می دهد که محتوای به روز شده می تواند ترافیک طبیعی 

در  تحقیق  با  آنالین  تجربیات  درصد   93 ازآنجاکه  دهد.  افزایش  درصد   106 تا  را 

مقاله  این  در  می کند.  پیدا  زیادی  اهمیت  سئو  می شود،  آغاز  جستجو  موتورهای 
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به روش به روز رسانی محتوای سایت، مزایای آن و روش به روز رسانی پست های 

قدیمی در سال 2021 می پردازیم.

چرا به روزرسانی محتوای قدیمی مفید است؟
چرا باید به جای تولید محتوای جدید، محتوایی که ماه ها یا سال ها پیش منتشر 

است  که حیف  آن قدر خوب هستند  بعضی مطالب  زیرا  کنید؟  به روز  را  کرده اید 

فراموش شوند. شاید به مقاالت، مطالعات موردی یا آموزش های خاصی در سایت 

زحمات گذشته تان  از  دوباره  و  کنید  به روز  را  آن ها  بخواهید  و  کنید  افتخار  خود 

استفاده کنید.

به روزرسانی پست های قدیمی با کلیدواژه ها و  لینک های جدید سئو بسیار مفید 

است، زیرا موتور جستجوی گوگل از لینک های به روز شده حمایت می کند. ازآنجاکه 

از  نیز  یاهو  مانند  جستجویی  موتورهای  می کند،  تعیین  را  سئو  روندهای  گوگل 

این روند پیروی می کنند و رتبه بهتری به محتوای به روز شده می دهند. در نتیجه، 

مزایای به روزرسانی محتوای قدیمی سایت عبارتند از:

دیده شدن بیشتر محتوا و جذب بیشتر مخاطبان

ماندگاری مخاطبان به خاطر به روز شدن محتوای قدیمی با اطالعات جدید

افزایش شهرت برند و اعتبار صنعت به خاطر به روزرسانی محتوای قدیمی

کاهش هزینه ها و صرفه جویی در وقت و منابع در مقایسه با تولید محتوای جدید

چطور محتوا را به روز کنیم و از آن نهایت استفاده را ببریم؟
اگرچه به روزرسانی محتوای قدیمی باعث بهبود سئوی سایت و صرفه جویی در منابع 

گران بها می شود، اما نمی تواند به طور کامل جایگزین محتوای جدید و دست اول 

شود. 

مقاالت  تولید  به  را  زمانی  باید  همچنان  قدیمی،  مطالب  به روزرسانی  بر  عالوه 
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اهداف  به  تا  اختصاص دهید  دست اول، محتوای چند رسانه ای و سایر محتواها 

سئو و بازاریابی خود برسید.

به روزرسانی منظم محتوا را در برنامه خود بگنجانید
داشته  آن  برای  برنامه ای  باید  کنید،  به روز  را  تصمیم می گیرید محتوایتان  وقتی 

باشید. از تقویم انتشار محتوا استفاده کرده و محتوا را بر اساس برنامه منظمی 

با  برایتان سخت است، می توانید  قدیمی  به روزرسانی محتوای  اگر  کنید.  منتشر 

شرکت های متخصص سئو تماس بگیرید و از کمک حرفه ای آن ها استفاده کنید.

محتوا  دستی  بهینه سازی  انواع  مانند  هم  قدیمی  پست های  دستی  کردن  به روز 

 Google Keyword Planner ،SEM Rush نتیجه خاصی ندارد. ابزارهای سئو مانند

ابزارهای  همچنین،  هستند.  مفید  بسیار  محتوا  عملکرد  ارتقای  برای   Ahrefs و 

برای   Evernote و   Grammarly ،Hemingway Editor مانند  محتوا  ویرایش 

تشخیص سریع اشتباهات و تصحیح قالب بندی ها در وب سایت به کار می آیند.

اعتبار لینک های داخلی و خارجی خود را بررسی کنید
ساخت لینک یکی از مهم ترین جنبه های سئو است. با توجه به این که مردم گاهی 

هنگام  کنید.  به روز  را  لینک هایتان  باید  هم  شما  می کنند،  به روز  را  وب سایتشان 

و  داخلی  لینک های  به  باید  معیارهای جدید سئو،  اساس  بر  به روزرسانی محتوا 

خارجی نیز توجه  کنید. لینک های خراب را درست کرده و منابع جدید اضافه کنید. 

اعتبار هر لینک را به صورت دستی بررسی کنید، به خصوص وقتی لینک های داخلی 

و  زمان  لینک های خارجی در طول  دارند. همچنین شاید  برایتان  زیادی  اهمیت 

به خاطر دامنه شان مشکل ساز شوند، بنابراین مراقب روش ساخت این لینک ها 

باشید.
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محتوای چندرسانه ای را به طور منظم در سایت منتشر کنید
محتوای چندرسانه ای در قالب تصویر، ویدیو، انیمیشن و سایر قالب های شفاهی 

می تواند به شدت به سئوی سایت آسیب بزند. با این که محتوای چندرسانه ای جدید 

ضامن کسب رتبه باال در نتایج جستجو است، اما محتوای بدون متن می تواند 

اثر معکوس داشته باشد. محتوای چندرسانه ای خود را در بازه های منظم بررسی 

کنید. کلیدواژه های پرطرفدار را به متن ها و اطالعات جدید را به اینفوگرافیک ها یا 

نمودارهای فعلی اضافه کنید.

به منظور جذاب تر کردن محتوا برای کاربران موبایل نیز باید اندازه محتوا را کوچک 

کرده و کیفیت تصویری را باال ببرید. ازآنجاکه صفحه نمایش گوشی های هوشمند 

کوچک و امکان پردازش داده در آن ها محدود است، محتوای شما باید کم حجم 

و خوانا باشد.

محتوای همیشه سبز تولید کنید
اگر پست های قدیمی را در قالب محتوای همیشه سبز تولید کرده باشید، راحت تر 

آن  نام  از  که  همان طور  کنید.  سازگار  سئو  جدید  روندهای  با  را  آن ها  می توانید 

پیداست، محتوای همیشه سبز محتوایی است که خیلی بیشتر از اخبار یا روندهای 

گذرا ماندگار است. به روزرسانی محتوای همیشه سبز ساده تر است و می توانید فورا 

آن را با کلیدواژه ها و لینک های جدید سئو به روز کنید. برعکس، پست های قدیمی 

که مربوط به زمان خودشان بوده اند و خاصیت همیشه سبز ندارند را نمی توانید در 

ماه ها یا سال های بعد استفاده کنید.

از تکرار پست های قدیمی خودداری کنید
وقتی زمان به روز رسانی محتوای سایت می رسد، این کار را به روش درست انجام 

دهید. همیشه باید نشان دهید که این محتوای به روز شده، یک پست قدیمی 

توضیح  این  بدون  را  شده  به روز  محتوای  هرگز  است.  جدید  اطالعات  به اضافه 

https://modiresabz.com


5

منتشر نکنید و تاریخ ویرایش آن را به خوانندگان و موتورهای جستجو اعالم کنید. 

همچنین نباید محتوای قدیمی را در مقاالت یا مطالب جدید کپی کنید و آن را 

»جدید« بنامید. الگوریتم های جستجو و فالوئرهای زیرک به راحتی این موضوع را 

تشخیص می دهند. محتوای تکراری همیشه توسط سئو جریمه می شود، پس بهتر 

است هنگام به روز کردن پست های قدیمی، شفاف و حرفه ای عمل کنید.

مراقب ایده اولیه هر پست باشید
وقتی پست های قدیمی را با کلید واژه ها، لینک ها و محتوای چندرسانه ای جدید 

به روز می کنید، شاید از ایده اصلی آن پست غافل شوید. پست قدیمی که به تازگی 

خوانندگان  برای  باید همچنان  است،  به روزرسانی شده   روندهای سئو  اساس  بر 

ارزشمند باشد.

هرگز محتوای خود را به خاطر باال بردن رتبه جستجو و بدون در نظر گرفتن ارزش 

از مطالعه محتوای شما  را  کاربردی آن به روز نکنید. این کار می تواند خوانندگان 

منصرف کند و حتی این محتوای به روز شده را اسپم بدانند. باید محتوای جدید و 

قدیمی را اول برای انسان ها و بعد برای الگوریتم های جستجو تولید و منتشر کنید.

آیا به روز رسانی محتوای قدیمی ارزشش را دارد؟
حتی اگر ترافیک سایتتان در حال حاضر رضایت بخش است، باز هم می توانید از 

ابزارهای سئویی که به آن ها اشاره  با  پست های قدیمی به خوبی استفاده کنید. 

کردیم یا با کمک گرفتن از یک شرکت متخصص سئو، آمار و تحلیل های سایتتان 

ارزش به روزرسانی دارند و چطور می توانید  ببینید کدام پست ها  را بررسی کنید. 

نه تنها با افزودن کلیدواژه های پرطرفدار، بلکه با اقدامات جذاب تر، ارزش بیشتری 

به خوانندگان ارائه دهید. پست های قدیمی هم می توانند در کنار محتوای جدید 

و دست اول به ارزش سایت افزوده و رتبه دامنه سایت را ارتقا دهند.
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