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 جستجو يآمار جالب درباره موتورها 59

آمار موتورهاي جســتجو از آن دســت مواردي که طرفداران خاص خود را دارد ولی دانســتن این آمارها  
 اهمیت سئو سایت را مشخص می کند

در اینجا تمام آمارهاي ســئویی را که باید بدانید ازجمله : ترافیک ارگانیک ، هزینه صــنعت و ارزش آن، 
 .و بسیاري موارد دیگر را گردآوري می کند Googleرفتار جستجو، 

بـسیار ـضروري اـست زیرا احتماالً جـستجوي ارگانیک با ارزش ترین  (SEO) بهینه ـسازي موتور جـستجو
 .است که وجود داردکانال بازاریابی  

 .هر شرکتی که به صورت آنالین فعالیت می کند، نیاز به سئو دارد

 .شرکت هاي کوچک، متوسط و بزرگ

 .استارت آپ ها، کسب و کار هاي محلی و یا برند هاي جهانی

ــما از موتورهاي جســتجو  هر وقت شــخصــی براي یافتن اطالعاتی که مربوط به محصــول و خدمات ش
 .کند، شما باید آنجا باشیداستفاده می 

 .تا کنون یک مبارزه ثابت براي توجیه ارزش سئو وجود دارد  2017با این وجود، از سال  

در اینجا کلیه اطالعاتی را که ـشما باید در مورد ترافیک ارگانیک، هزینه و ارزش ـصنعت ، رفتار جـستجو، 
 .گوگل و موارد دیگري که باید بدانید گردآوري شده است

 .آمار جالب درباره موتورهاي جستجو که باید بدانید آورده شده است 60ن مقاله بیش از در ای

 ارگانیک  ترافیک آمار •

 کارها و  کسب /  صنایع مخارج آمار •

https://majidrajabi.com/59-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88/#organic-traffic-stats
https://majidrajabi.com/59-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88/#business-billing-stats


 
 

 

 ٤ 

 محلی جستجوي رفتار آمار •

 کاربران جستجوي عادات  و رفتار آمار •

 سازي لینک آمار •

 گوگل به ربوطم آمار •

 بازاریابی  هاي  کانال  سایر و  سئو آمار •

  .گروه دسته بندي شده اند 7له به آنها پرداخته شده در آمار موتورهاي جستجو که در این مقا

 آمار ترافیک ارگانیک

 

 .ترافیک را اولین نتایج جستجوي ارگانیک به دست می آورند %32.5: درصد 32.5

د 91.5 ت می  %91.5: درـص فحه اول نتایج جسـتجو قرار دارند به دـس ایت هایی که در ـص ترافیک را ـس

 .آورند

ــفـحه اول گوگل قرار دارند، طول محتواي آن ها به طور مـیانگین  : کلـمه 1890 ــایت هایی که در صـ سـ

 ) .Backlinko(کلمه است  1890

https://majidrajabi.com/59-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88/#local-search-stats
https://majidrajabi.com/59-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88/#consumer-behavior-stats
https://majidrajabi.com/59-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88/#link-building-stats
https://majidrajabi.com/59-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88/#google-stats
https://majidrajabi.com/59-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%ac%d9%88/#seo-marketing-stats
http://backlinko.com/search-engine-ranking


 
 

 

 ٥ 

تجوي ارگانیک،   51 ایت ها از جـس د ترافیک ـس تجوهاي پولی،  10درـص د از جـس بکه  5درـص د از ـش درـص
 ) .BrightEdge(درصد از دیگر منابع جذب سایت ها می شود  34هاي اجتماعی و  

 ) .BrightEdge(به دست می آیددرصد درآمدها از ترافیک هاي ارگانیک    40بیش از  

تعداد تخمین زده شـــده تماس هاي تلفنی که فقط توســـط ســـرچ هاي موبایل تا پایان : میلیارد 73

 ) .Acquisio(، برقرار شده است2018

رچ هاي موبایلی به نمایش در می آورد : 8.5 فحه اول ـس تجو در ـص میانگین نتایجی که گوگل براي جـس

 ) .SearchMetrics(تا لینک ابی رنگ بود  10که قبال در نتایج جستجو، شامل  

کتاپ در صـفحه اول  : 8.59 ط دـس ده توـس میانگین تعداد نتایجی که گوگل براي جسـتجوهاي انجام ـش

 ) .SearchMetrics(نتایج جستجو نمایش می دهد

 آمار مخارج صنایع/ کسب و کارها

  

https://www.brightedge.com/resources/research-reports/content-optimization
https://www.brightedge.com/resources/research-reports/content-optimization
http://www.acquisio.com/blog/innovation/2015-search-marketing-predictions-john-gagnon/
http://www.searchmetrics.com/knowledge-base/universal-search-study/
http://www.searchmetrics.com/knowledge-base/universal-search-study/
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 .میلیارد دالر براي ســئو هزینه کرده اند 65در مجموع   2016شــرکت ها در ســال  : دالر  میلیارد 65

)Associates Borrell( 
ــال  : دالر  میلیارد 72.02 ــود در س ــرکت ها و برندهاي آمریکا در مجموع   2018پیش بینی می ش ش

ــال    72.02 ــود این عدد براي س ــئو بپردازند. همچنین پیش بینی می ش به   2020میلیارد دالر براي س
 ) .Associates Borrell(میلیارد دالر نیز برسد  79.27

دالر براي سئوي سایت خود می   5000بسیاري از کسب و کارها ماهانه مبلغی تا : دالر هزار  5  از  کمتر

 ) .Moz(پردازند

 .از طریق گوگل حاـصل ـشده اـست  2017از ـسود تبلیغات متنی آمریکا در ـسال   %77.8: درـصد 77.8

)eMarketer( 

 (Local Search) آمار رفتار جستجوي محلی

 

https://www.borrellassociates.com/industry-papers/papers/trends-in-digital-marketing-services-april-16-detail
https://www.borrellassociates.com/industry-papers/papers/trends-in-digital-marketing-services-april-16-detail
https://moz.com/rand/seo-consultant-agency-pricing-structure-services/#32
https://www.emarketer.com/Chart/Net-US-Search-Ad-Revenue-Share-by-Company-2016-2019-of-total-search-ad-spending-billions/205004


 
 

 

 ۷ 

ال  80 تند، در ـس امل عبارت ”نزدیک من” هـس تجوهاي گوگلی که ـش د از جـس از طریق تلفن   2014درـص
 ) .Google with Think(هاي همراه انجام شده است

هر   4 از  موت  5نفر  از  کننــدنفر،  می  ــتفــاده  اسـ محلی  اطالعــات  یــافتن  براي  ــتجو  جسـ  .ورهــاي 

)MediaCT/Purchased Google/Ipsos( 
منجر به خرید    درصد جستجوهایی که از طریق موبایل به جستجوي محلی می پردازند در همان روز 18

 ) .MediaCT/Purchased Google/Ipsos(می شود

تجوي خ 88 مند براي جـس د کاربران از تلفن هاي هوـش تفاده می کنند، در حالی که این آمار درـص ود اـس
تــاب   لــپ  و  ر  وـت ـی ـپ کــاـم ق  رـی ـط از  و  ـج جســــت راي  ــت  84ـب اســ ــد  ) .Google/Ipsos درصــ

)MediaCT/Purchased 
درصــد براي مســیر هاي    53درصــد از کاربران تلفن همراه براي یافتن ســاعات کاري بیزینس ها و   54

 ) .MediaCT/Purchased Google/Ipsos(رسیدن به یک کسب و کار محلی جستجو می کنند

تی و یا  5نفر از  4 هر، کد پـس اس ـش ازي تبلیغات کلیکی بر اـس خـصی ـس نفر مـصرف کنندگان، خواهان ـش
 ) .MediaCT/Purchased oogle/IpsosG(محدوده فیزیکی خود هستند

ــت  70بیش از   ــیار مهم اس ــیر و گزینه تماس در تبلیغات، بس ــد کاربران معتقدند که وجود مس  .درص

)MediaCT/Purchased Google/Ipsos( 
ت 2.1 تند ” و ” رـس گاه هایی که االن باز هـس ده ” فروـش تجو ـش دن عبارات جـس وران هایی که االن برابر ـش

 ) .Google with Think(باز هستند ” براي جستجوهاي موبایلی نسبت به سال گذشته

“مکان هاي خرید/ یافتن/ به دست آوردن” نسبت به برابر شدن تعداد دفعات جستجو عباراتی چون:  1.3
 ) .Google with Think(سال گذشته

قیمت و به دســـت آوردن ســـایر  درصـــد افراد در لحظه خرید از تلفن هاي همراه خود براي یافتن  65
 ) .Google with Think(اطالعات پیرامن خرید خود، استفاده می کنند

https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/i-want-to-go-micro-moments/
https://www.thinkwithgoogle.com/advertising-channels/search/how-advertisers-can-extend-their-relevance-with-search-download/
https://www.thinkwithgoogle.com/advertising-channels/search/how-advertisers-can-extend-their-relevance-with-search-download/
https://www.thinkwithgoogle.com/advertising-channels/search/how-advertisers-can-extend-their-relevance-with-search-download/
https://www.thinkwithgoogle.com/advertising-channels/search/how-advertisers-can-extend-their-relevance-with-search-download/
https://www.thinkwithgoogle.com/advertising-channels/search/how-advertisers-can-extend-their-relevance-with-search-download/
https://www.thinkwithgoogle.com/advertising-channels/search/how-advertisers-can-extend-their-relevance-with-search-download/
https://www.thinkwithgoogle.com/advertising-channels/search/how-advertisers-can-extend-their-relevance-with-search-download/
https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/mobile-search-trends-consumers-to-stores/
https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/mobile-search-trends-consumers-to-stores/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/meet-needs-i-want-to-buy-moments/


 
 

 

 ۸ 

ري به یک  76 تجو انجام می دهند، در آخر ـس ان جـس مندـش انی که در روز از تلفن هاي هوـش د کـس درـص
درصـد کسـانی که در مورد چیزهاي نزدیکشـان جسـتجو می کنند، در آخر    28کسـب و کار می زنند و  

 ) .Google with Think(محصولی را خریداري می کنند

 آمار رفتار و عادات جستجوي کاربران

ــتفاده می کنند و  51.3 ــد از کاربران اینترنت در جهان از موبایل یا تبلت اس ــد آنها از  48.7درص درص
 ) .StatCounter(کامپیوترهاي دسکتاپ براي براي جستجو اینترنت اسفتاده می کنند

ــد از میلیون ـها ـکاربران فـعال   15 ــتجو انـجام می درصـ اینترـنت در امریـکا، روزاـنه ـحداـقل ـیک ـیا دو جسـ
درصـد از آن ها در ماه یک یا   68درصـد آنها حداقل یک جسـتجو در هفته انجام می دهند و  45دهند،  

 ) .Jumpshot/Moz(دو جستجو انجام می دهند

https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/mobile-search-trends-consumers-to-stores/
http://gs.statcounter.com/press/mobile-and-tablet-internet-usage-exceeds-desktop-for-first-time-worldwide
https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed


 
 

 

 ۹ 

ــتـفاده از تلفن همراه خود اقدامات مربوط به خرید را انـجام می  79 ــد از مردم قـبل از خرید با اسـ درصـ
 ) .Google with Think(دهند

 .درصــد خریداران تحت تاثیر جســتجوهاي مرتبط قرار گرفته اند و بر اســاس آن خرید کرده اند 39

)Google with Think( 
کنــد: 3 ــتفــاده می  اسـ خود  ــتجوي  در جسـ معمولی  کــاربر  یــک  کــه  کلمــاتی  تعــداد   .میــانگین 

)Jumpshot/Moz( 
 ) .Jumpshot/Moz(درصد عبارات جستجو به صورت سوالی هستند 8تقریبا 

درصــد عبارات جســتجوي گوگل منجر به تغییر آنها توســط کاربر می شــود، حتی بدون اینکه باعث  8
 ) .Jumpshot/Moz(کلیک بر روي یکی از نتایج به نمایش درآورده شده شوند

درصـد جسـتجوها منجر به کلیک کردن بیش از یک بار کاربران بر روي نتایج نشـان داده شـده می  21
 ) .pshot/MozJum(شود

ده و کاربر بعد از آن به ـصفحه   8 ایت ـش درـصد پرس و جوهاي گوگل منجر بازدید فقط از یک ـصفحه ـس
 ) .Jumpshot/Moz(نتایج جستجو باز می گردد و بر روي نتیجه دیگري کلیک می کند

 آمار مربوط لینک سازي

 

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/meet-needs-i-want-to-buy-moments/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/micro-moments/meet-needs-i-want-to-buy-moments/
https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed
https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed
https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed
https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed
https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed
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کلمه دارند نـسبت به مطالبی که طول کمتري    1000کلمه: مطالبی که محتوایی بیش از    1000بیش از  
ــوـند ـــته می شـ ــتراك ـگذاشـ ــتر ـبه اشـ ــتري درـیاـفت می کنـند و بیشـ  .دارـند تـعداد لیـنک ـهاي بیشـ

)Buzzsumo/Moz( 
داننــد 41 می  ــئو  سـ تکنیــک  ــوارترین  دشـ را  ــازي  ســ لینــک  بزرگ،  هــاي  کمپــانی  ــد   .درصــ

)/Conductor2Ascend( 

 آمار مربوط به گوگل

تجو رو  تجوي گوگل را در کفه دیگر آمار موتورهاي جـس باید در یک کفه ترازو قرار داد و آمار موتور جـس
 ترازو

 تریلیون صفحه وب را شناسایی کرده است  130گوگل   2016تا سال : تریلیون 130

)Land Engine Search via Google(  

https://moz.com/blog/content-shares-and-links-insights-from-analyzing-1-million-articles
http://ww2.conductor.com/rs/conductor2/images/SEO%20Enterprise%20Benchmark%20Study_Conductor.pdf
http://searchengineland.com/googles-search-indexes-hits-130-trillion-pages-documents-263378


 
 

 

 ۱۱ 

تریلیون جـستجو توـسط گوگل انجام می  2تخمین زده ـشده اـست که ـساالنه حدود : تریلیون 2 تقریبا

ود. یعنی   تجو در هر ثانیه،   63.000ـش تجو در هر دقیقه،   3.8جـس تجو در   228میلیون جـس میلیون جـس
 میلیارد جستجو در هر ماه  167میلیارد جستجو در هر روز و    5.5هر ساعت، 

)Land Engine Search(  
 ) .Insider Business via Google(میلیارد نفر از گوگل استفاده می کنند 1هر ماه بیش از  

 ) .Jumpshot/Moz(میلیون جستجوي ماهانه در آمریکا توسط گوگل انجام می شود 60الی  40

 ) .Google(بهبود و توسعه در موتورجستجوي گوگل انجام شده است  1600بیش از    2016در سال  

 درصد سهم بازار موتورهاي جستجو که در حال حاضر در اختیار گوگل است 81.12

)Share Market Net. ( 
 ) .Google(درصد جستجوهایی که هر روز در گوگل انجام می شود، تا کنون انجام نشده است 15

دقیقه زمان می برد. (از  1زیر یک دقیقه: میانگین کل مدت زمان یک پروســه جســتجوي کامل کمر از  
زمان آغاز به تایپ عبارت جـستجو تا وارد ـشدن به بخش لودینگ ـصفحه، انتخاب هریک از نتایج، بازدید 

  )Jumpshot/Moz(یک سایت و بازگشت مجدد به صفحه نتایج جستجو)

 درصد از تمام جستجوهاي موبایلی مربوط به لوکیشن یا موقعیت مکانی هستند 30

)Google with Think. ( 
وند. در حالی که  66 تري کلیک می ـش تجوي متفاوت منجر به یک یا تعداد بیـش د عبارات جـس   34درـص

 ) .Jumpshot/Moz(درصد جستجو منجر به هیچ کلیکی بر روي نتایج نمی شود

ــود 3.4 ــتجو متخلف، منجر ـبه کلـیک بر روي تیلیـغات کلیکی گوـگل می شـ ــد از عـبارات جسـ  .درصـ

)Jumpshot/Moz( 
ـــتـجوي 0.9 جسـ ــد  ــود Google.com درصــ شـ ـمی  مــپ  ـگوگــل  روي  ـبر  ـکـلیــک  ــه  ب  .ـمـنـجر 

)Jumpshot/Moz( 
ا   اي  0.5تقریـب ک ـه ک بر روي لیـن ه کیـل ل، منجر ـب ــتجوي گوـگ ایج جسـ ا روي نـت ک ـه  درصـــد کلـی

Knowledge Graph می شود)Jumpshot/Moz. ( 

http://searchengineland.com/google-now-handles-2-999-trillion-searches-per-year-250247
http://www.businessinsider.com/google-services-with-1-billion-users-2015-10
https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed
https://www.google.com/search/howsearchworks/mission/
https://www.netmarketshare.com/search-engine-market-share.aspx?qprid=4&qpcustomd=0
https://www.blog.google/products/search/our-latest-quality-improvements-search/
https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed
https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/mobile-search-trends-consumers-to-stores/
https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed
https://majidrajabi.com/portfolio/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a6%d9%88-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a8%d9%86%d8%af/
https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed
https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed
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ــود 3 ــاویر می شـ ــتجوهاي گوگل، منجر به رفتن به بخش تصـ ــد از کلیک ها روي نتایج جسـ  .درصـ

)Jumpshot/Moz( 
ــود  0.23تقریبا  ــتجوهاي گوگل باعث رفتن به نتایج توییتر می شـ ــد کلیک ها روي نتایج جسـ  .درصـ

)Jumpshot/Moz( 
ـگـیرد 1.8 ـمی  ـتـعـلق  ـیوـتـیوب  ــه  ب ـگوگــل  ـــتـجوي  جسـ ـنتــاـیج  ـــفحــه  صـ در  هــا  ـکـلیــک  ــد   .درصــ

)Jumpshot/Moz( 
ــی و جیمیل م 0.16 ــخص ــتجوي گوگل به نتایج ش ــد کلیک ها روي نتایج جس ــونددرص  .نتهی می ش

)Jumpshot/Moz( 
ــد 11.8   ـمپ،   گوـگل  یوتیوب،  ـمانـند  گوـگل  ـهاي  زیرمجموـعه  از  یکی  ـبه  رفتن  ـبه  منجر  ـها  کلـیک   درصـ

یـا  Google Books  جیمیـل، و  موبـایـل هـا  ــتور در  اسـ پلی  ــود، گوگـل  می شـ  .گوگـل پالس 

)Jumpshot/Moz( 
ــتفاده از   25 ــتجوها بدون اس ــد کل حجم جس ــوند  100درص  .میلیون کلمه کلیدي برتر، انجام می ش

)Jumpshot/Moz( 
درصـد آن ها به  2درصـد جسـتجوهاي موبایلی گوگل منجر به یک کلیک بر روي نتایج ارگانیک،   40.9

ل ادوردز و   ایج گوـگ ک روي نـت ک کلـی ــود  57.1ـی ه هیچ کلیکی نمی شـ ا منجر ـب  .درصـــد از آن ـه

)Jumpshot/Moz( 
وند منجر به یک کلیک بر روي نتایج  62.2 کتاپ انجام می ـش ط دـس تجوهاي گوگلی که توـس د جـس درـص

یکی منجر نمی درـصد آنها به هیچ کل 35درـصدـشان به یک کلیک روي تبلیغات گوگلی و   2.8ارگانیگ،  
 ) .Jumpshot/Moz(شوند

 
 
 
 
 

https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed
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https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed
https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed
https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed
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 سئو و سایر کانالهاي بازاریابی

ــئو  تـعداد دفـعاتی ـکه: 20  تقریـبا ــتري  ترافـیک سـ ـــبت بیشـ  و موـباـیل( گوگلی  تبلیـغات  مجموع  ـبه نسـ

 ) .Jumpshot/Moz(کند  می  ایجاد)  دسکتاپ

درصــد اذعان داشــته اند که بازاریابی محتوایی شــان کامال با اســتراتژي هاي ســئوشــان یکپارچه و  45
 ) .Econsultancy(هماهنگ است

 .ار گرفته باشدامیدوارم این آمار موتورهاي جستجو که در این مطلب بررسی شد مورد توجه شما قر

 
 
 
 
 

https://moz.com/blog/state-of-searcher-behavior-revealed
https://econsultancy.com/blog/64237-45-of-companies-say-content-marketing-is-highly-integrated-with-their-seo-strategy#i.lypfv541cxwro4
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سایت،   وسئسال تجربه در زمینه    هشتبا بیش از    هستم  مجید رجبی

) گوگل  کلیکی  ادزتبلیغات  کارهاي گوگل  و  کسب  اندازي  راه  )و 

 آنالین. 

عالقبند،   جواهرفروشی  مانند  معروفی  برندهاي  با  همکاري  تجربه 

کلینیک دندانپزشکی آیریس ، مرکز مشاوره و مدیریت کسب و کار  

شرکت معتبر را    20ماهان، بانک سامان، استارتاپ راندنو و بیش از  

 داشتم. 
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