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 8استراتژی گرفتي بک لیٌک بب کیفیت در 7102

ُیچ چیش هِوتز ّ ثبر ارسش تز اس گزفتي ثک لیٌک ثزای گْگل ًیست ّ ثزای ایي کبر ضوب ثبیذ ثَ هِبرت
یبفتي لیٌک ُبی ثب کیفیت هسلظ ضْیذ .در ایي هقبلَ قصذ دارم ضوب را راٌُوبیی کٌن کَ چگًَْ ثک لیٌک ثب
کیفیت ثگیزیذ .پس ایي سْال پیص هی آیذ کَ اس چَ سبیت ُبیی ّ چگًَْ صحیح ثک لیٌک ثگیزین ؟

 .0آتْریتی ببالی صفحَ ای کَ هیخْاُین از آى بک لیٌک بگیرین
آتْریتی ( اعتجبر ) صفحَ ای کَ هیخْاُذ ثَ ضوب لیٌک ثذُذ تقزیجب هِوتز اس فبکتْر ُبی دیگز است سیزا ایي
صفحبت اختیبرات ثیطتزی ثزای رتجَ دُی ّة سبیت ضوب ثَ گْگل هیذٌُذ
ثب اثشار  ahrefهیتْاًیذ اعتجبر ُز صفحَ را ثذست ثیبّریذ
اس خْد ّة سبیت ُ ahrefن هیتْاًیذ استفبدٍ کٌیذ ثزای ثذست آّردى اعتجبر صفحبتی کَ هیخْاُیذ اس آى لیٌک
ثگیزیذ

 .7اعتببر داهٌَ) ( DR
ثَ طْر کلی ،یک لیٌک اس یک سبیت هبًٌذ  NYTimes.comتبثیز ثسیبر ثشرگتز دارد اس یک لیٌک اس یک
ّثالگ ًْیس ثذّى ًبم داضتَ ثبضذ.
اعتجبر صفحبت ایي ّة سبیت  ّ 69اعتجبر داهٌَ ایي ّة سبیت  66است کَ هٌجعی ثب کیفیت ثزای لیٌک
گزفتي است
لیٌک گزفتي اس ایي ًْع سبیت ُب ثسیبر سخت است اهب ارسش تالش دارد.

 .3ارتببط هْضْعی ّبسبیت در بک لیٌک گرفتي
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فزض کٌیذ سبیت ضوب در هْرد پشضکی ثبضذ ّ اس سبیتی ثب آتْریتی ثبال کَ در هْضْع هکبًیک فعبلیت دارد
لیٌک ثگیزیذ .ثزای گْگل ایي ثک لیٌک ارسش کوتزی دارد ًصجت ثَ سهبًی کَ اس سبیتی ثب هْضْع پشضکی
ثک لیٌک ثگیزیذ .فقظ سبیت ُبی  .gov ّ.eduاس ایي هسئلَ هستثٌب ُستٌذ .ثِتز است ثزای افشایص رتجَ اس
سبیت ُبی ُن هْضْع ثب خْدتبى ثک لیٌک ثگیزیذ.

 .4هکبى لیٌک شوب در صفحَ
خیلی هِن است کَ لیٌک صفحَ ضوب در قسوت هحتْا ثبضذ یب قسوت فْتز ّ جبُبیی کَ کوتز تْسظ کبرثز دیذٍ
هیطْد .قزار دادى لیٌک ضوب در پبّرقی ُب ّ ستْى ُبی کٌبری ( سبیذثبر ) ثسیبر کن ارسش است ًسجت ثَ
قزار دادى لیٌک در هحتْای ّة سبیت.

ً .5بم کلوَ لیٌک دٌُذٍ بَ سبیت شوب) (Anchor Text
اًکز تکست ُب ثخطی اس هتي ُستٌذ کَ ثب کلیک رّی آى ثَ صفحَ ضوب ُذایت هیطًْذ کَ گْگل Anchor
Textرا یک سیگٌبل قْی ثزای رتجَ دُی هیذاًذ .فزض کٌیذ ضوب یک هتي لیٌک دٌُذٍ )  (Anchor Textثب
عٌْاى آهْسش سئْ ّیذیْ ثزای ثک لیٌک در یک ّة سبیت قزار دادٍ ایذ .گْگل ثب ایي کبر هتْجَ هیطْد کَ
لیٌک صفحَ ضوب هْرثْط ثَ هْضْع آهْسش سئْ ّیذیْ است ّ در آى کلوَ کلیذی ثَ ضوب رتجَ هیذُذ.

 .6هتي قبل ّ بعذ از ُAnchor Textب
گْگل هتي قجل ّ ثعذ اس ُ Anchor Textب را هیخْاًذ تب ثب ایي کبر اس صحت لیٌک هقصذ آگبٍ ضْد.
ثَ عٌْاى هثبل:
یکی اس ّثسبیت ُبی آهْزش سئْ در ایزاى  esiteup.comهیجبضذ کَ در سهیٌَ سئْ ّ بِیٌَ سبزی ّة
سبیت فعبلیت هیکٌذ.

ً .2گرفتي بک لیٌک از ُر ًْع پست هِوبى
لیٌک گزفتي اس پست ُبی هِوبى گبُی هیتْاًذ ثسیبر خطزًبک ثبضذ! ایي ثستگی ثَ هْاردی خبظ دارد .ثزای
لیٌک گزفتي اس پست ُبی هِوبى ثبیذ اس هْارد سیز صزف ًظز کٌیذ:

2



پست هایی که زیاد انکرتکست دقیق دارند



سایتی که فعالیتش فقط برای پست مهمان است



سایتی که هرنوع پست میهمان را در خود قرار میدهد
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اهب اگز در یک سبیت هعتجز یک پست هیِوبى قزار دُیذ کَ سَ هْرد ثبال را ًذاضتَ ثبضذ هیتْاًذ ثزای ضوب
هفیذ ثبضذ

 .8لیٌک ُبی  nofollowدر برابر dofollow
لیٌک ُبی ًْفبلْ ثَ هْتْر گْگل هیگْیذ لیٌک فبقذ ارسش است ّ ثزایص رتجَ قزار ًذٍ
لیٌک دّفبلْ ثَ گْگل هیگْیذ لیٌک ارسش سیبدی دارد ّ حتوب ثزایص رتجَ قزار ثذٍ ّ ایي یعٌی داضتي ثک
لیٌک ثب کیفیت
حتوب سهبى ثکلیٌک گزفتي ثَ صبحت ّة سبیت ثگْییذ لیٌک ضوب را اس ًْع دّفبلْ قزار دُذ

از شوب دعْت هیکٌن در خبرًبهَ ایویلی عضْ شْیذُ .ر ُفتَ هقبالت جذیذ ّ یًْیک در زهیٌَ
سئْ ّ ارتقبء رتبَ ّة سبیت در سبیت هٌتشر ّ از طریق ایویل اطالع رسبًی هیشْد.
ثبتطکز اس هطبلعَ ایي هقبلَ | اثزاُین ثیضبیی
لطفب تجزثیبت خْد را در قسوت ًظزت ُویي پست در ّة سبیت ثب هب ثَ اضتزاک ثگذاریذ
آدرس مقاله در وب سایت  :آموزش  8استراتژی گرفتن بک لینک با کیفیت
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