
در کلمات کلیدی و رتبه گرفتن کیارگان کیکسب مداوم ترافراز ؛ سبز یمحتوا  

مهم است.  اریها بسدر آن اتیجزئ انیاست و ب نبرزماها دادیرو و یزمان عیوقا مرتبط با یمحتواها دیتول

ه ی ریها از دانوع از نوشته نیروزتر، اتر و بهوجود اخبار جذاب لیالبته به مرور با گذشت زمان و به دل

را به  یادیز کیزمان خاص تراف کینوع محتواها در  نی. درست است که اشوندیخارج م نتوجه کاربرا

 یبرا دیتوانیشما نم ن،یبنابرا .مدت خواهد بود ها کوتاهآن کیتراف ه یاما دور آورند؛یشما م سایتوب

به مرور زمان  رایز د؛یاست استفاده کن ایکه مختص اخبار خاص و روز دن ییجذب مخاطبان از محتواها

 دیخود هست ییمحتوا دیتول یو بسترها سایتوب یباال برا کیتراف جادیپس اگر به دنبال ا .خواهند شد یمیقد

سبز از  ی. محتوادیآشنا باش یبه خوب رساندیباال م دیکه شما را به بازد ییبا انواع راهکارها و محتوا دیبا

 بود و موضوع دساز خواهنوع مشکل چاره نیحل ا یو برا دیبا آن آشنا شو دیاست که با یجمله موارد

 ازیهستند که به آن ن یکاربران شهینخواهند شد و هم یمیکه به مرور زمان قد دهدیرا پوشش م ییها

.دارند  

ست؟یسبز چ یمحتوا  

هر  ایمحتوا  یابیباشد. اگر با بازار یمحتوا و سئو م دیاز اصطالحات در مباحث تول یکیسبز  یمحتوا

سبز هم گفته  شهیهم ینوع محتوا که به آن محتوا نیاحتماال اسم ا د،یآشنا باش گرید ینترنتیا یابینوع بازار

. کندیاست که در برابر زمان مقاومت م ییسبز محتوا شهیهم یمحتوا .دیا دهیکنون شنشود را تا یم

 ست،ین یوابسته به زمان خاص یعنی .کاربر است ازیمرتبط با ن اری، فوراً قابل اجرا و بسآموزندهمعموالً 

 دیجد یها یورود رد،یگ یمدت ها پس از انتشار باز هم موضوع آن مورد جستجو کاربران قرار م یحت

شناخته شده و نزد کاربران محبوب  شترینوع محتوا به مرور زمان ب نیشود. ا ینم یمیخواهد داشت و قد

.دیبا یم شیآن افزا یها یشود و ورود یم  

ست؟یسبز چ یمحتوا دیهدف از تول  

 رینوع محتوا ها با اهداف ز نیا معموال .دارد یو فوق العاده ا ژهیو تیسبز اهم شهیهم یتولید محتوا

:شوند یم دیتول  

 ارتباط با مخاطبان 

 دیکاربران جدگی شیدست آوردن همشانس به  

 فروش محصول زانیم شیافزا 

 تیسا کیتراف شیافزا 

 جستجو یدر موتورها تیرتبه سا بهبود 

 رو در صنعت شیبرند پ کیبرند شما به  لیتبد 

 سبز شهیهم یمحتوا کی دینحوه تول

مردم به  زیبعد ن یهاسال ایآ: دیسوال مهم را از خودتان بپرس نیا دیسبز، با شهیهم یمحتوا دیهنگام تول

سال  انیکه سال ییاست؛ محتوا نیسبز هم شهیهم یمحتوا دیهدف از تول ر؟یخ ایمقاله خواهند آمد  نیسراغ ا



نوع محتوا هرگز ارزشش را از دست نخواهد داد  نیباشد و به سراغش بروند. در واقع، ا دیمردم مف یبرا

 و همواره، مخاطب خواهد داشت.

 دیموضوع مناسب انتخاب کن

دهد.  شیرا افزا تانتیساوب کیکه بتواند تراف یموضوع د؛یموضوع مناسب را انتخاب کن دیاول، با در قدم

مداوم نداشته باشند. هدف از  یرسانبه بروز ازیباشند و ن نگرندهیکه جامع و آ دیاستفاده کن وضوع هاییاز م

که با  دیاستفاده کن ییهااز موضوع دیخوانندگان است. شما با یارزش برا جادیسبز، ا یمحتوا کی جادیا

از  دیکن یسع طورنیو هم اشدنداشته ب رییبه تغ یازیشما ن یمحصوالت و خدمات، محتوا یرسانبروز

 رییبه تغ یازیشما ن یمحصوالت و خدمات، محتوا یرسانکه با بروز دیتر استفاده کنخاص یهاموضوع

مطمئن  لیدل نیاست. به هم مدتیطوالندر دن خوانندگان سبز فراهم آور شهیهم یهدف محتوا نداشته باشد.

کرد. در زمان کمک خواهد  مرورکارتان به وکسب شتریبه شناخته شدن ب دیکرد دیکه تول ییکه محتوا دیشو

  .دیوکار خود استفاده کنمخصوص کسب یادیو بن یتخصص یهاخود از موضوع یمحتواها

 از قرار دادن اتفاقات روز به عنوان موضوع محتوا زیپره

 ایدوران  نیشدن ا ی. با سپردیموضوعات مورد بحث روز نگذار  یمحتوا، تمرکزتان را رو دیتول یبرا

 ۀکرونا، دور ۀشدن دور یعنوان مثال، با سپر به .گذردیم زیشما ن یمصرف محتوا خیمباحث خاص، تار

. رودیشان نمبه سراغ یو کس دیآیبه سر م «میکرونا در خانه کار کن ۀرچگونه در دو»مانند  ییهامقاله

 هستند. یخاص ه یو فقط محدود به دور ستندیسبز ن شهیموضوعات هم نیا جه،یدر نت

 دیمناسب انتخاب کن یدیکلمات کل

 ،یدیتول یمرتبط با موضوع مورد نظرتان در سبز شدن محتوا یاچهار کلمه ایسه  یدیانتخاب کلمات کل

از  یچه کلمات و عبارات قیسبز شدن از طر یمناسب برا یکه محتوا دینیبب دیبه شدت اثرگذار است. با

سبز را به دقت  شهیهم نینوشتن درباره عناو یمناسب برا یدی. کلمات کلشودیکاربران جستجو م یسو

 .دیاز آن بهره ببر تانیو در محتوا دیکن ییشناسا

دیسیبنو انیمبتد یبرا  

 دیانجام ده یکار را به گونه ا نیاما ا دیکه تخصص خود را به اشتراک بگذار دیداشته باش ازیاست ن ممکن

کنند و شما  یمتخصصان در موضوعات گسترده جستجو نم ادیمناسب باشد. به احتمال ز انیمبتد یکه برا

 .دیکن جادیو مکرر ا ادیمخاطبان ز یسبز برا شهیهم یمحتوا دیخواه یم

 راه حل ها نیبهترو ارائه کردن مشکالت و سواالت مخاطبان  دایپ

که به خدمات  یاز نوشتن مطالب نیباشد و همچن تیسا یها تیدر جهت فعال قایدق دیشما با یمحتوا دیتول

ن آبه سواالت مخاطبانتان و مشکالت  دیمرحله شما با نیشود. در ا یداردبه شدت خو ستندیمربوط ن تیسا

 نیشما شده و ا تیسابه  شتریپرداختن به سواالت مخاطبان باعث جذب مخاطب وفادار ب. دیها پاسخ ده

به سواالت  دیشما با یدر قدم بعدشما به ارمغان خواهند اورد.  تیسا یارزشمند را برا یکیمخاطبان تراف

راه ممکن  نیبا بهتر دیبا زیپاسخ ها به مخاطبان ن نی. ارائه کردن ادیپاسخ ها را بده نیو کامل تر نیبهتر



و  تیفیباک ییکامال واضح، شکل ها یمختلف، جدول ها یها ستیاستفاده از ل نهیزم نیانجام شود. در ا

 بود. هدبا ارزش خوا اریدست بس نیاز ا یموارد

 

 سبز یمحتوا دکنندهیتول یهاسایتچند نمونه از 

 about.com 

 wikipedia.com 

 answers.com 

 imdb.com 

 ehow.com 

کنند.  یمنتشر م یمتنوع اریسبز را در مورد موضوعات بس یاز محتوا یادیز اریباال تعداد بس یها تیوبسا

ً یتقر ا،یپد یکیبه عنوان مثال و است! اگرچه،  جیگوگل در رتبه اول صفحه نتا ینصف جستجوها یبرا با

 یب یاوقات محتواها یبعض ا،تعداد آنه شیتکه تکه کردن محتوا و افزا یها برا تیوب سا نیاز ا یبعض

سبز ارزشمند است،  یمحتوا یمدل ها دنید یها برا تیوبسا نیکنند. نه تنها سر زدن به ا یم دیتول یتیفیک

بهتر و با  دیتوان یها در کدام بخش ها دچار ضعف هستند که شما م تیوب سا نیکه ا دینیبب دیتوان یبلکه م

 .دیسیتر از آنها بنو تیفیک

 

 سبز شهیهم دیجد یمحتوا یبرا ییها دهیا

 ماندگارتر یمحتوا جادیا یبرا لمیآموزش با ف 

 مختلف  یهانهیمحصوالت در زم نیدرباره انتخاب بهترمحتوا  دیتول 

 هاراهنما ای یمقاالت آموزش 

 بلندمدت ییمحتوا دیتول یپرداختن به پرسش و پاسخ برا 

 یحرفه ا فیمقاالت و تعار 

 یکیالکترون یکتاب ها 

 نیاور گر یمحتوا یبرا یمطالعات مورد 

 مصاحبه ها 

 سبز شهیهم یمحتوا یها برا کینفوگرافیا 

 محصول حاتیو توض یبررس 

 

 کالم پایانی



و اعتبار  دیاموزیب یزیچ بانتانبه مخاط د،یده شیرا افزا تانتیساوب کیارگان کیتراف دیخواهیاگر م

 یتانمحتوا یابیبازار ه یرا در برنام دیو مف تیفیسبز باک شهیهم یمحتوا دیتول دیبا د،یده شیبرندتان را افزا

زمان دار و  یهم از پست هاتان تیوبسا درکه  است نیمحتوا ا یابیبازار یبرا یاستراتژ نیبهتر .دیبگنجان

خوشحال  د؟یاسبز داشته یمحتوا دیاز تول یاآیا تجربه سبز! شهیهم یو هم از پست ها دیترند استفاده کن

 .میاستفاده کننیز و از تجربه شما  میها بخواننظراتتان را در کامنت میشویم

 

 

 

 


