
 ترفند افزایش سرعت سایت 10که نمی توانید تصور کنید!+ سرعت سایت در سئوتاثیر 

 یاز عوامل یکی تینداشت. اما پس از آن گوگل اعالم کرد سرعت سا یتیاهم تیسرعت سا 2010تا سال 

شک  یب تیسرعت سا قرار خواهد گرفت. یبرخوردار است و مورد بررس یادیز تیکه از اهم باشدیم

 یکاهش م تیکه سرعت سا یرود. زمان یبه شمار م تیساسئو  و یساز نهیبه یفاکتورها نیاز مهمتر یکی

آنها خسته کننده است. در  یلحظه را منتظر لود شدن صفحات بمانند که برا نیچند دیبا دکنندگانیبازد ابد،ی

روند. با  یم یگرید تیابسته و به سراغ س رامنتظر باز شدن صفحه بمانند، فورا آن  نکهیبدون ا جهینت

شده و رتبه آن را کاهش  نیبدب تیجستجو نسبت به سا یموتورها دکنندگان،یصفحات توسط بازد عیترک سر

 .خواهد بود رگذاریدر سئو شما تاث تیسرعت سا، دیمف یمحتوا دیتولاز  گفت بعد توانیم .دهند یم

 در سئو چگونه است؟ تیسرعت سا ریتاث

 اریمع نیو مهمتر نیآن را به عنوان برتر اریمع کیتوان  یها است و نم تیاز فعال یسئو مجموعه ا

 ت،یفیبا ک یمهم مثل محتوا یفاکتورها ریبرخوردار باشد و سا یاز سرعت مطلوب یتیشناخت، پس اگر سا

اگر  نیهمچن کند. بجستجو کس جیدر نتا ییتوان انتظار داشت رتبه باال یرا دارا نباشد، نم… و نکیبک ل

 یباشد، بازهم نم ادیز اریآن بس یو سئو شده داشته باشد اما مدت زمان بارگذار یتیفیباک یمحتوا تیسا کی

 تیسا یساز نهیمرتبط با به یها تیمجموع فعال نینزد گوگل داشته باشد، پس ا یتواند رتبه و رنک خوب

 یمیرمستقیو غ میمختلف مستق یرهایتاث ودر سئ تیشود، اما سرعت سا یم جهیمنجر به نت تیاست که درنها

 .میپرداز یدارد که در ادامه به آن ها م

 گوگل یبراسایت سرعت  تیاهم

گذار  ریاز عوامل تاث یکیرا جزو  تیسا یسرعت بارگزاراعالن عمومی  کیدر  2012گوگل در سال 

 یتجربه کاربر یکه وزن فاکتور ها ییدر جستجو ها نکهیکرد. با توجه به ا یگوگل معرف جینتا یدر رتبه بند

شما  تیاگر سا یاز طرف .دیبهتر کمک نما ux تواند به شما در خلق یو محتوا باال باشد سرعت لود باال م

 ندکسیو ا یروزانه به سرعت بررس زیگوگل ن یداشته باشد توسط خزنده ها ییو سرعت لود باال نییحجم پا

 . شود یاختصاص داده م ناتتیاز سا یشتریشود و بودجه خزش شما به صفحات ب یم

نرخ خروج کاربر هست که توسط گوگل اندازه  تیسا جینتا یگذار در رتبه بند ریمهم تاث لیاز دال گرید یکی

اگر  یرا ببند ول تتانیسا عیحوصله کاربر را سر ببرد و کاربر سر تواندیشود سرعت لود باال م یم یریگ

آمدن نرخ خروج  نییپا اعثامر ب نیو ا چرخدیصفحات شما م نیاربر بک دیداشته باش یسرعت لود مناسب

خود  ینترنتیکسب و کار ا شتریهر چه ب تیاگر شما هدفتان رشد و موفق جهیپس در نت .شود یکاربران م

 .دیبده تیاز قبل اهم شتریحتما به مولفه سرعت ب دیهست با

 ینترنتیدر فروش ا تیسرعت سا ریتاث

 یخدمت ایمحصول  چیتوان ادعا کرد ه یداشتند و م یرشد سرسام آوراین روزها فروشگاه های اینترنتی 

 فروشگاه ها نیا نیمسئله باعث شده تا رقابت ب نی. همدیکن یداریخر ینترنتیبه صورت ا دیکه نتوان ستین

 کسب کنند زین یشتریمنوال درآمد ب نیو به هم شتریخود را ب انیتا بتوانند مشتر ابدی شیبه روز افزا روز

 است. کاهش سرعت تیرقابت تنگاتنگ به آن توجه کرد، سرعت وب سا نیدر ا دیکه با یاز مسائل یکی.



 هیثان شما را در چند تیسا زین دکنندگانیبازد ند،یشود تا عالوه بر آن که سئو شما ضربه بب یباعث م تیسا

 شما بروند! یکوتاه ترک کنند و به سراغ رقبا

 

 گوگل یدر بهبود رتبه  تیسرعت سا ریتاث

 تیآن وب سا یرتبه بند یگوگل برا تمیاست که توسط الگور ییاز فاکتور ها یکی تیسرعت وب سا

 یخود، صفحات کمتر تیجستجو با توجه به ظرف یشما کند است، موتور ها تیسا یوقت .شود یاستفاده م

 یمنف ریشما تاث تیشدن سا ندکسیکنند. و کمتر بودن تعداد صفحات جستجو شده بر نحوه ا یرا جستجو م

 گذارد. یم

 

 لیدر باال بردن نرخ تبد تیسرعت سا ریتاث

کننده ها  دیاز حد معطل شود، شما نه تنها بازد شیشما ب تیسا یمحتوا دنید یبرا یکننده ا دیاگر هر بازد

 ادیشما ز تیداد. اگر سرعت سا دیاز دست خواه زیخود را ن یبلقوه  انیبلکه مشتر دیده یرا از دست م

قطعا خوشحال خواهند شد  همشما  تیوب سا یکننده ها دیباشد، کسب و کار شما هم بهتر خواهد شد. بازد

 یقاتیموضع تحق نیدر مورد ا Strange Loopخواهند داشت.  گریصفحات د دنید یبرا یشتریب ی زهیو انگ

 نهی% فروشش هز7 یتواند به اندازه  یم تیوب سا یتعلل در لود محتوا هیانجام داد و متوجه شد هر ثان

که اگر زمان لود وب  رندیقرار بگ ریتحت تاث لهین وسیتوانند بد یم نیآنال یداشته باشد. و کسب و کارها

 کنند. یخود را کامل نم دیخر انیباشد مشتر ادیز تیسا

 یدر تجربه کاربر تیسرعت سا ریتاث

شما لذت  تیخوشحال کردن کاربر است. آن ها از تعامل با سا یدر همه جا به معنا تیسرعت سا بهبود

شما را مشاهده کنند )در  یگردند تا محتوا یاوقات برم شتریخواهند کرد و ب دیخر شتریخواهند برد، ب

شما را به  تیبدان معناست که گوگل سا نیدر کنار سرعت مطلوب( و ا تیفیبا ک یصورت داشتن محتوا

 نگرد. یم یعال یجستجو جهینت کیعنوان 

 تیسرعت وب سا یبررس

کنند، وارد صفحه ورود  یرا باز م تیسا دکنندگانیکه بازد یاست. زمان تیقسمت سا نیفرود مهمتر صفحه

 یساز نهیدر به یادیز ریصفحه تاث نیا یشود. سرعت باال نهیبه دیصفحه فرود با لیدل نیشوند. به هم یم

 تیسرعت وب سا داد. شپست ها را در صفحه فرود کاه شیتوان تعداد نما یکار م نیا یدارد. برا تیسا

 Googleچون ییها تیوب سا قیاز طر تواندیامر م نیانجام شود. ا کباریهر چند وقت  دیو صفحه فرود با

PageSpeed  ،Website speed test , GTmetrix , WebPagetest که  یراداتیکه ا ردیصورت بگ

 و برطرف شوند. تهشده شناخ جادیا دیجد یعکس ها ایممکن است پس از قرار دادن محتوا 

 تیسرعت وب سا شیافزا یروش ها



 :عنوان شده است ریشود در ز یاستفاده م تیسرعت وب سا شیافزا یکه برا ییچند مورد از روش ها

 عکس ها قبل از آپلود زیسا میتنظ 

 ریو تصاو دئوهایکردن و نهیبه 

 یضرور ریغ یها نیحذف پالگ 

 تیکردن وب سا یبه روز رسان 

  استفاده ازCDN ها 

  موقت مرورگر یفعال کردن حافظه 

 یاختصاص ای یست مجازاستفاده از ها 

 متعدد تا حد امکان یعدم استفاده از افزونه ها 

 سرعت شیکش به منظور افزا یها ستمیاز س استفاده 

 سرور یخروج یفشرده ساز 

 

 یریگ جهینت

باشد بدون داشتن  یقو گریو موارد د یی، محتوا یهر قدر از لحاظ ساختار تیسا کیکه  دیتوجه داشته باش

مورد را در دستور کار  نیحتما ا میکن یم شنهادیجهت پ نینخواهد داشت. به هم یخوب قیسرعت باال توف

بر سئو  ریتاث تیکه سرعت سا میاگر فرض کن یحت .دیرا بهبود ببخش تیسا شیخود قرار داده و سرعت نما

 یمناسب زهیشده انگ دیتعداد صفحات بازد شیکاربران و افزا تیگوگل نخواهد داشت، جلب رضا یو رتبه بند

  ات خواهد بود.و کاهش حجم صفح یسیو کدنو یکینکات گراف تیرعا یبرا

 


