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 تعریف محتوای سبز

 اخبار از فارغ که است موضوعاتی یدرباره محتوا این. شودنمی قدیمی زمان مرور به و ندارد تاریخ انقضا ( محتوای همیشه سبز )محتوای سبز

آن در تمام  هایبه معنی درختی که برگ  evergreen از سبز محتوای نام. کندمی خود درگیر را خوانندگان همیشه سال، هایفصل یا روز

 .ماند، گرفته شده استفصول سال سبز می

 

 

 مقدمه

های سال سبز باشد و میوه بدهد! شما خورده است؟ یک درخت هلو را تصور کنید که همه فصل به گوش[ «۱]محتوای سبز»حال اصطالح تابه

کنید؛ و دیگر الزم نیست تا تابستان سال بعد یجان مچینید و نوشزنید و میوه میجذاب نیست؟ هر وقت هلو بخواهید سری به این درخت می

توانید به صبر کنید. همیشه سبز، همیشه پربار و همیشه قابل استفاده! محتوای سبز هم مثل همان درخت است که هر وقت بخواهید می

 !بخوری دارددردسراغش بروید چون همیشه برای شما موضوع تازه و به

ها بر است و بیان جزئیات در آنکنند. تولید این نوع محتواها زمانمرتبط با رویداد و وقایع زمانی را تولید میبسیاری از نشریات، محتواهای 

ها از دایرۀ توجه کاربران خارج روزتر، این نوع از نوشتهتر و بهبسیار مهم است. البته به مرور با گذشت زمان و به دلیل وجود اخبار جذاب

مدت خواهد ها کوتاهآورند؛ اما دورۀ ترافیک آناین نوع محتواها در یک زمان خاص ترافیک زیادی را به وبگاه شما می شوند. درست است کهمی

توانید برای جذب مخاطبان از محتواهایی که مختص اخبار خاص و روز دنیا است استفاده کنید؛ زیرا به مرور زمان بود؛ بنابراین، شما نمی

 .قدیمی خواهند شد

توانید با محتوا جادو کنید. پس اگر به دنبال ایجاد ترافیک باال برای وبگاه و بسترهای تولید محتوایی خود هستید باید ان باشد که شما مییادت

 شنا شوید رساند به خوبی آشنا باشید. محتوای سبز از جمله مواردی است که باید با آن آبا انواع راهکارها و محتوایی که شما را به بازدید باال می

http://lib2mag.ir/11770/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/#_edn1
http://lib2mag.ir/11770/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/#_edn1
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دهد که به مرور زمان قدیمی نخواهند شد و همیشه کاربرانی هایی را پوشش میساز خواهد بود و موضوعو برای حل این نوع مشکل چاره

 چیست و چطور یک محتوای همیشه سبز بنویسیم؟[ «۲]همیشه سبز»هستند که به آن نیاز دارند. با ما همراه باشید تا بگوییم که محتوای 

 محتوای سبز

سازی شده برای موتورهای جستجو است که به طور مداوم معنا و ارزش خود را در محور و بهینه[۳]محتوای سبز به معنای محتوایی سئو

شوند. ماند. تمام مطالبی که در سطح فضای وب وجود دارند، سبز محسوب نمیکنند و تازه و کاربردی باقی میجستجوی مخاطبان حفظ می

تواند در بستری که منتشر شده است تا ابد باقی ها، دیگر خبری از ناپدید شدن نیست و همواره هر محتوایی میار آنهرچند که بعد از انتش

 .کندبماند؛ اما ماجرای محتوای سبز کاماًل فرق می

های ارغ از اخبار روز یا فصلهایی است که فشود. این محتوا دربارۀ موضوعزمان قدیمی نمیمحتوای همیشه سبز تاریخ انقضا ندارد و به مرور 

های آن در تمام فصول سبز به معنی درختی که برگ evergreen کند. نام محتوای سبز ازسال، همیشه خوانندگان را درگیر خود می

ثمر رد و بیها زماند و با گذر زمان و تغییر فصلها سبز میماند، گرفته شده است. در واقع محتوای سبز درختی است که در تمام فصلمی

شود و مطالعۀ آن در هر زمانی وقت قدیمی و تاریخ گذشته نمیها قابل استفاده و مفید است؛ هیچشود؛ یعنی این محتوا در تمام زماننمی

 .تواند نیازی از کاربر را رفع کند یا سؤالی از او را پاسخ بدهدمی

 محتوای غیر سبز

تر، اگر دوست گیرد. به عبارت دقیقبز، شناخت محتوایی است که در دایرۀ تعریف آن قرار نمیها برای تعریف محتوای سیکی از بهترین راه

هایی که شود مواردی مانند عناوین خبری، آمارها و گزارشدارید که با محتوای سبز آشنا شوید باید بدانید که چه چیزهایی شامل آن نمی

های لباس از جمله عناوین و سی مُد و گرایشکند، بررهای روز صحبت میی و گرایششوند، مطالبی که دربارۀ فرهنگ عمومروزی منسوخ می

گیرند. پس از آنجا که محتوای سبز تاریخ مصرف ندارد و ارزش خود را برای مدتی هایی هستند که در گسترۀ محتوای سبز قرار نمیحیطه

 .توان محتوای سبز نامیدازاریابی در دورۀ زمانی مشخص را نمیکند یک مطلب دربارۀ انتخابات سیاسی یا روندهای بطوالنی حفظ می

 آیا تولید محتوای سبز دشوار است؟

نوان تولید محتوای سبز فرق چندانی با تولید یک محتوای عادی ندارد؛ اما الزم است که شما نکاتی را مدنظر داشته باشید. برای مثال شما به ع

کند و نخستین چیزی است که کاربر با مشاهدۀ آن آفرینی ایجاد میمرور زمان برای وبگاه شما ارزش نوشته اهمیت دهید زیرا عنوان نوشته به

 .گیرد که نوشتۀ شما را بخواند یا نخواندتصمیم می

 ده نکته مهم در تولید محتوای سبز

 :های خود رعایت کنیدبرای تولید محتوای سبز بایستی موارد زیر را در نوشته

 نگری؛و آیندهجامعیت موضوع  .۱

رسانی مداوم نداشته باشند. هدف از ایجاد یک محتوای سبز، ایجاد ارزش نگر باشند و نیاز به بروزاز محتواهایی استفاده کنید که جامع و آینده

تغییر نداشته باشد و رسانی محصوالت و خدمات، محتوای شما نیازی به هایی استفاده کنید که با بروزبرای خوانندگان است. شما باید از موضوع

 .رسانی محصوالت و خدمات، محتوای شما نیازی به تغییر نداشته باشدتر استفاده کنید که با بروزهای خاصطور سعی کنید از موضوعهمین

http://lib2mag.ir/11770/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/#_edn2
http://lib2mag.ir/11770/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/#_edn2
http://lib2mag.ir/11770/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/#_edn3
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 وکار؛تمرکز بر فعالیت بنیادی کسب .۲

دلیل مطمئن شوید که محتوایی که تولید  به همینمدت است. بفرد طوالنیهدف محتوای همیشه سبز فراهم آوردن خوانندگان و تولید منحصر

های تخصصی و بنیادی مخصوص کرد. در محتواهای خود از موضوعزمان کمک خواهد  مرورکارتان به وکردید به شناخته شدن بیشتر کسب

 .وکار خود استفاده کنیدکسب

 نوشتن برای مخاطبان هدف؛ .۳

ار شناخت کاربران است. بعد از رعایت این اصل، برای ارائه بهترین نوع خدمات، شناخت نیازهای وکیکی از اصول بنیادین بازاریابی و کسب 

کاربران الزامی است. در تولید محتوای عادی هم نیاز است که شما برای کاربران هدف بنویسید. اهمیت این امر در محتوای سبز بیشتر از 

 .تر باشداید به سلیقۀ مخاطبان هدف نزدیکمحتوای عادی خواهد بود. لحن و شیوۀ نوشتار شما ب

 افزایش عمق نوشته؛ .4

هایی از نوشته که ممکن است برای کاربران مبهم باشد را بخشی بر ارزش آن بیفزایید. قسمتاگر محتوای شما کوتاه است، سعی کنید با عمق

 .ته باشیدهای معروف در این زمینه هراس نداشبیشتر توضیح دهید. از مثال و معرفی نمونه

 برای مبتدیان بنویسید؛ .5

گیرد، به این دلیل که افراد کنید و بنا است تا در دسته محتوای سبز قرار بگیرد، از سوی افراد مبتدی مورد توجه قرار میمحتوایی که تولید می

نیستند. پس در تولید محتوای های خود های مختلف از طریق جستجوی عناوین کلی به دنبال یافتن پاسخ پرسشمتخصص و خبره در زمینه

در تولید محتوا، باید متناسب با افراد مبتدی  ای نباشید. در نتیجه زبان و نوع کالمسبز و عناوین مرتبط با آن به دنبال مخاطب خاص و حرفه

ها را بترساند. پس سعی کنید از تواند آنباشد. از آنجا که بیشتر محتوای شما برای افراد مبتدی است؛ استفاده از لغات تخصصی و پیچیده می

 .های ساده و صریح استفاده کنیدلغت

 های تخصصی استفاده نکنید؛بیش از حد از واژه .6

های مخفف های تخصصی آشنا هستند؛ به خصوص درک واژهطور که در مورد قبل گفته شد، افراد مبتدی کمتر با واژههمان

ها، حتماً های مخفف و مبهم استفاده کنید و در صورت استفاده از آنیل کمتر از واژهبرای این افراد سخت است. به همین دل( SEO[:4(]مانند

 .توضیحات تکمیلی را به متن خود اضافه کنید

 های تخصصی؛تعریف واژه .7

ندگار خواهند شوند و ماها عوض نمیتوانید یک محتوای سبز داشته باشید. به این دلیل که این نوع تعریفهای تخصصی میشما با تعریف واژه

 .بود

 درست استفاده کنید؛ از کلمات کلیدیِ .8

استفاده کنید. « چگونه یک مقاله علمی بنویسیم» از « نوشتن مقاله علمی» از کلمات کلیدی درست استفاده کنید؛ برای مثال به جای کلمه 

 .کند تا در صدر نتایج موتورهای جستجو قرار بگیریداین ترفند به شما کمک می

http://lib2mag.ir/11770/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/#_edn4
http://lib2mag.ir/11770/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/#_edn4
http://lib2mag.ir/11770/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/#_edn3
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 را فراموش نکنید؛[ ۶]سازی برای موتورهای جستجوبهینه .9

تواند نقش مهمی در سئو محتوای همیشه سبز شما اولین موضوع در سئو انتخاب کلمه کلیدی است. اضافه کردن کلمه کلیدی در متن می

 .داشته باشد

 محتوای سبز را در وبگاه خود پنهان نکنید؛ .۱0

های مختلف وبگاه سبز را در وبگاه خود پنهان نکنید. سعی کنید محتوای سبز را در قسمت در نهایت این نکته خیلی مهم است که محتوای

 .وبگاه بگذارید[ ۷]خود قرار دهید، مثالً برای آن یک بنر اختصاصی درست کنید و آن را در صفحه اصلی یا در نوارهای کناری

 

عنوان مثال آموزش کار با کنم. بهخی محتواهای آموزشی اشاره میتر شود، به بربرای اینکه تفاوت محتوای همیشه سبز و محتوای سبز روشن

های جدیدتر، این آموزش شدن فناوریشد، اما حاال با جایگزینی زمانی نسبتاً طوالنی محتوای سبز محسوب میفالپی دیسک، در یک بازه

 .دیگر برای کسی مفید نیست و تاریخ انقضایش سر رسیده است

 

 

 

 

http://lib2mag.ir/11770/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/#_edn6
http://lib2mag.ir/11770/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/#_edn6
http://lib2mag.ir/11770/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/#_edn7
http://lib2mag.ir/11770/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C/#_edn7
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 محتوای سبز نمونه ای از 

 

 

 

 



7 
 
 

 

 

 

 :شود رعایت باید سبز همیشه محتوای یک تولید برای که مهمی نکات

 درست های سوژه انتخاب

 مناسب کلیدی کلمات از استفاده

 محتوایی تقویم داشتن

 شود استفاده کپی متن از نباید عنوان هیچ به

 محتوا داشتن نگه روز به

 اختصاصی و مرتبط های عکس استفاده

 مطالب بهتر درک برای ساده های مثال از استفاده

 مناسب لحن از استفاده و هدف مخاطب تشخیص

 مطلب بهتر هرچه درک برای مرتبط های ویدیو از استفاده

 محتوا کردن مفید و دیگر مثال چند ارائه و پادکست از استفاده

 

 مثال هایی از بهترین سایت هایی که محتوای همیشه سبز زیادی دارند

  about.com 

 wikipedia.com 

 answers.com 

 imdb.com 

 ehow.com 

 اول صفحه بندی رتبه در پدیا ویکی مثال برای. کنن می منتشر موضوعات از تنوعی در رو سبز همیشه مقاالت از زیادی  این سایت ها حجم

به خاطر پشت سر هم تولید کردن ا . اما بعضهستن پدیا ویکی به مربوط گوگل توی گرفته صورت های سرچ از نیمی حداقل چون داره قرار

 که  محتوا، بعضی از این سایت های همیشه سبز مقاالتی با کیفیت پایین تولید می کنن. بهتره به این سایت ها نگاهی بندازید نه فقط واسه این
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برای بهبود آن ها چه چیزایی می تونید  مثال هایی از محتوای سبز رو ببینید بلکه واسه این که ببینید کمبود و ضعف این سایت ها چیه و

 .بنویسید و اضافه کنید

  

 اهمیت محتوای سبز دالیل ۳

نکته از موارد  ۳سایت یا وبالگتان داشته باشید؟ به اید که اصالً چرا محتوای سبز مهم است؟ و چرا باید آن را روی وبآیا به این فکر کرده

 :اهمیت محتوای سبز توجه کنید

 .دست آوردن کاربران جدید را خواهید داشتسبز، همیشه شانس به با محتوای .۱

تواند در طول سالیان، باعث جذب کاربران جدید بشود. شما نیازی سایت شما میمحتوای همیشه سبز روی وب

ا فعال و در تعامل با کاربر نگه روز کنید یا در آن دست ببرید. بودن محتوای سبز روی وبالگتان، همواره آن رندارید که مرتب این محتوا را به

 .دارد. البته باید دقت کنید که محتوای سبز باید محتوای جذاب و ارزشمندی باشدمی

 .ی موضوعی خاص، در صدر نتایج گوگل قرار بگیریدتوانید دربارهمی .۲

کند؛ گوگل هم این میاگر برای تولید محتوای سبز در سایتتان زمان کافی بگذارید، کاربر همیشه شما را انتخاب 

دهد. چون هر روز کاربران بیشتری به محتوای سبز شما کند و رتبه شما را افزایش میشود و کم کم به شما اعتماد میداستان را متوجه می

ها بازدیدتان تواند تا سالهمراه دارد. حتی میهای دائمی و ماندگار بهسایت شما بازدیدکنند. این نوع محتوا برای وبمراجعه و آن را مطالعه می

 .سایتتان را به صفحه اول گوگل بیاوردرا باال نگه دارد و لینک وب

 .احتمال لینک دادن به مطلب محتوای سبز بسیار باالست .۳
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شود، احتمال اینکه ایی که محتوای همیشه سبز، عمر طوالنی دارد و در طول زمان ارزش آن کم نمیاز آنج

قدر از نظر محتوایی ارزشمند شود. ممکن است مطلب سبزتان آننویسان به شما لینک بدهند، بسیار زیاد میسایر وبالگهای دیگر و سایت

ها مورد توجه قرار بگیرد. این خاصیت یک محتوای سبز سایتها و وبالگدهی سایر مطالب در دیگر وبصورت یک مرجع در لینکباشد که به

 .ای بیشتری دریافت خواهید کرداست. به این ترتیب بازدیده

 !از آن سبزهای خوشرنگ باشید

ها باید وقت و انرژی کافی بگذارید تا از محتواهای شما قرار است همیشه خوانده شود و سالیان سال استفاده شود، بنابراین برای تولید آن

بگیرد. اگر موضوع و محتوایتان سبز است، همان ابتدای کار  قرار باالیی کیفیت در نگارشی اصول و سئو نظر جذابیت الزم برخوردار باشد و از

طوری بنویسید که نخواهد دوباره برگردید و کیفیتش را تغییر دهید؛ بگذارید برای خودش ریشه کند و ثمره بدهد و نیاز به هرس کردن و 

 !اصالح متنی نداشته باشد

 هایی برای تولید محتوای سبزایده

 :ها اشاره کنیم، عبارتند ازتوانیم به آندر خصوص تولید محتوای سبز میهایی که چند تا از ایده

o  (گیری یا یک دستگاه دیجیتالی خاص )مانند جاروبرقی یا آبمیوهراهنمای استفاده از یک وسیله 

o  های آموزشیپست 

o های تاریخیمقاله 

o  هاسؤاالت رایج یا راه حل 
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