
وقتی نوبت به کسب درآمد از یوتیوب می رسد،. متوجه خواهید شد که سخت ترین دالری که به 
دست می آورید، اولین دالر شماست. هر چه تعداد مشترکین شما بیشتر باشد، افراد بیشتری روی 
تبلیغات شما کلیک خواهند کرد. هرچه افراد بیشتری روی تبلیغات شما کلیک کنند، معروف تر شده 

شود. تبلیغ کننده و احتمال اینکه برندها به شما پیشنهادات حمایتی یا کاالیی ارائه دهند، بیشتر می
ها به ازای بازدید از تبلیغات به شما پول می پردازند که این مبلغ به ازای هر تعداد متفاوت است. 

 بازدید یوتیوب ۱۰۰۰درآمد هر  البته به عوامل مختلفی نیز بستگی دارد. ما در ادامه به این سوال که
 .چقدر است، پاسخ دهیم

  

 شرایط کسب درآمد از یوتیوب

بازدید یوتیوب چقدر است نیاز است در ابتدا بدانیم شرایط کسب  ۱۰۰۰برای پاسخ به سوال درآمد هر 
یوتیوب، سیاست های درآمدزایی کاربرانش را تغییر داد و  ۲۰۱۷درامد از یوتیوب چیست؟ در سال 

ال به درآمد ویژگی جدیدی به سایتش اضافه کرده است؛ تا کاربران نتوانند از ابتدای راه اندازی کان
 .برسند. در ادامه قوانین جدید یوتیوب را به طور خالصه بررسی خواهیم کرد

 .مشترک )سابسکرایبر( داشته باشد ۱۰۰۰کانال یوتیوب حداقل ��

 .ساعت باشد ۴۰۰۰بازدید ویدئوهای کانال در یک سال اخیر حداقل ��

 .بلیغاتی گوگل سازگار باشدهای محتوایی و تها و سیاستمشی محتوای کانال باید با خط��

 .دالر رسیده باشد ۱۰۰برای تسویه حساب، درآمد باید حداقل به ��

  

https://hamimohtava.com/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d9%87%d8%b1-%db%b1%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8/


 

  

 عوامل تاثیرگذار بر درآمد از یوتیوب

کنترل می شود. این فرآیند مشابه  AdSense توسط پلتفرم YouTube درآمد تبلیغات شما در
 .تبلیغاتی است که در کنار پست های وبالگ یا حتی جستجوی گوگل مشاهده می کنید

خود را برای کسب درآمد بهینه کنید، باید سه چیز را در نظر داشته  YouTube خواهید کانالاگر می
 :باشید

 ان شما چه کسانی هستند: جمعیت و قدرت خرید آنها چگونه است؟مخاطب✅

 جایگاه شما چیست و ویدیوهای شما چقدر منحصر به فرد هستند؟✅

 بازار تبلیغات در مورد ویدیوهای شما چقدر رقابتی است؟✅

های تجاری جدید گذاری یا ایدههای سرمایهبه عنوان مثال، اگر نظرات تخصصی در مورد استراتژی
بسیار باالتری در تبلیغات داشته باشید تا  CPM توانید انتظار داشته باشید کهدهید، میرائه میا

 .زمانی که کانالی را با موضوع طنز راه اندازی کنید

 .وجود دارد YouTube در اینجا چند نکته برای بهینه سازی پرداخت به ازای هر بازدید



تأثیر می گذارد، نوع تبلیغاتی است که در کانال خود  عاملی که بر میزان درآمد شما در هر ویدیو
 :وجود دارد YouTube مجاز می کنید. همچنین انواع مختلفی از تبلیغات در

 ثانیه( 5تبلیغات قابل رد شدن )بعد از ✅

 ثانیه( 20تا  15تبلیغات غیرقابل رد شدن )طول ✅

 ثانیه در ابتدای ویدیو( 6تبلیغات باپر )حداکثر ✅

 همپوشانی )فقط بنر متنی(تبلیغات ✅

 دقیقه( 5تبلیغات پشت سر هم )برای ویدیوهای بیشتر از ✅

شما می توانید کنترل کنید که کدام یک از این تبلیغات نمایش داده می شوند و در کجا قرار می 
گذارند، به گیرند )قبل، وسط یا پس از ویدیو(. از آنجایی که این تنظیمات بر سطوح تعامل تأثیر می

 .شوندنیز منجر می CPM های مختلفرداختپ

بهترین استراتژی که می توانیم پیشنهاد کنیم این است که معتبرترین و جذاب ترین محتوایی را که 
می توانید ایجاد کنید. به این ترتیب به مرور زمان بازدیدهای بیشتری خواهید داشت و 

 .به نفع شما خواهند بود YouTube هایالگوریتم

یگری برای به حداکثر رساندن درآمد تبلیغاتی این است که به طور استراتژیک وقفه های راه د 
 .تبلیغاتی را در سراسر ویدیوی خود قرار دهید

بازدید یوتیوب چند دالر درآمد خواهید داشت!  ۱۰۰۰به صورت دقیق و کامل نمی توان گفت که از هر 
زان درآمد از یوتیوب به عوامل مختلفی بستگی عمومی ترین درآمد یوتیوب از تبلیغات آن است. می

 .دارد. در ادامه تاثیرگذارترین عوامل را به صورت کامل بررسی خواهیم کرد

  



 

  

 قعیت جغرافیایی مخاطبانمو

تبلیغات یوتیوب برای مردم کشورهای مختلف، می تواند کاماًل متفاوت باشد. زیرا بیشتر شرکت ها 
به دنبال بازار کشورهای توسعه یافته هستند، چون شهروندان کشورهای توسعه یافته توانایی خرید 

لیا از کشوهای توسعه یافته بوده و تبلیغ بیشتری دارند. به عنوان مثال آمریکا، کانادا، آلمان و استرا
کنندگان برای دسترسی به این بازار جذاب باید باهم رقابت کنند. سیستم کاری گوگل مزایده ای 
است؛ یعنی تبلیغ شرکتی را در محتوای طراحی شده برای کشورهای توسعه یافته نمایش می دهد 

درصد و سهم کانال  ۴۵ب از درآمد حاصل که بیشترین حق تبلیغ را پرداخت می کنند. سهم یوتیو
 .درصد می باشد ۵۵

  

در دنیای یوتیوب یوتیوبرهای آمریکایی بیشترین درآمد را نسبت به سایرین دارند و در ازای 
 .دریافت تعداد ویو یکسان، درآمد بیشتری خواهند داشت

  

 موضوع محتوای کانال



مورد بعدی که می تواند روی درآمد دالری شما از یوتیوب تاثیرگذار باشد، موضوع کانال است. 
عمومًا موضوعات تخصصی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و درآمد بیشتری را برای افراد به ارمغان 

خواهد آورد. به عالوه شما می توانید موضوع تخصصی خود را برای گروه سنی خاصی از افراد 
 .ریف کنید که در نتیجه منجر به بیشتر دیده شدن می شودتع

  

بازدید  ۱۰۰۰میانگین درآمد کانال های تخصصی ) آموزشی ، آشپزی، تکنولوژی، ورزشی( به ازای هر 
دالر و کانال های هنری و  ۲تا  ۱دالر، کانال های گیمینگ و بازی های کامپیوتری  ۱۰تا  ۲یوتیوب 

 .خواهد بوددالر ا ۵تا  ۲موسیقی بین 

  

 ی ساخت کانال یوتیوبنحوه

اگر برای رسیدن به درآمد باال برنامه ریزی کرده اید، نیاز است که به یک سری موضوعات برای ساخت 
کانال یوتیوب توجه کنید. در ادامه برخی از مهم ترین موارد را برای ساخت کانال بررسی خواهیم 

 .کرد

  

 لانتخاب موضوع مناسب برای کانا .۱

اگر موضوع مورد عالقه خود را برای کانال انتخاب نکنید، قطعًا در اواسط مسیر تولید محتوا انگیزه 
خود را از دست می دهید. به همین دلیل توصیه می شود که حتمًا از ابتدا موضوع مورد عالقه خود 

 .را برای تولید محتوا انتخاب نمایید

 برند سازی کانال .۲

لوگو یکی از ساده ترین و مهم ترین کارهایی است که باید انجام دهید. این  برای برندسازی انتخاب
 .لوگو را باید روی تمامی ویدئوهای خود قرار دهید

 ضبط ویدیو .۳

برای ضبط ویدئو حتمًا از ابتدا سناریو آن را مشخص کرده و سپس برای ضبط اقدام نمایید. این 
در نهایت مخاطب شما را با ایده کانال و یا هدف  سناریو باید براساس هدف اصلی ویدئو بوده و

 .ویدئو آشنا کند

 مانیتایزشن کانال .۴



 :شرایط مانیتایز شدن کانال شامل موارد زیر می شود

 .مشترک )سابسکرایبر( داشته باشد ۱۰۰۰کانال شما حداقل ��

 ۴۰۰۰بازدید ویدئوهای کانال شما در یک سال اخیر حداقل ��

 .گرفته باشد Community Strike یا Copyright Strike کانال شما نباید��

 .ای کانال را فعال کنیدشما باید گزینه تأیید دو مرحله��

  

 

  

 زدید یوتیوب چقدر است؟با ۱۰۰۰درآمد هر 

هنوز در این دنیا افراد بدبین زیادی وجود دارند که باور ندارند می توان از اینترنت درآمد کسب کرد. 
در واقعیت، داستان های موفقیت متعددی از افرادی وجود دارد که ثروت خود را به صورت آنالین 

توانید به یک مخاطب اینترنتی تبدیل میهایی است که به دست آورده اند. یوتیوب تنها یکی از راه
 .شوید و اگر خوش شانس باشید، یک میلیونر اینترنتی باشید



دالری که یک  100خود را پرداخت می کند، بنابراین به ازای هر  AdSense درصد از درآمد 68گوگل 
 .دالر به ناشر پرداخت خواهد کرد 68تبلیغ کننده می پردازد، گوگل 

برای تبلیغات در یوتیوب می پردازد متفاوت است، معموال بین  ه یک تبلیغ کننده نرخ های واقعی ک
 .دالر در هر بازدید می باشد 0.18دالر برای هر بازدید، اما به طور متوسط  0.30تا  0.10

بازدید تبلیغ دریافت کند. این  1000دالر به ازای هر  18می تواند  YouTube به طور متوسط، کانال
 .بازدید ویدیو است 1000دالر به ازای هر  5تا  3معادل 

البته، هزاران کاربر یوتیو ممکن است پاسخ دهند که به ازای هر هزار بازدید هیچ تبلیغی نگرفته و 
 .در نتیجه هیچ درآمدی نداشته اند

های ویدیویی خود درآمد بسیاری برهای زیادی وجود دارند که از طریق کانالبا این حال، یوتیوب
دارند. عالوه بر این البته، گروه کوچکی از نخبگان وجود دارند که درآمد فوق العاده ای از ویدئوهای 

چقدر است  بازدید یوتیوب ۱۰۰۰پس برای اطالع از پاسخ سوال درآمد هر   خود بدست می آورند.
 .باید عوامل دیگری را نیز در نظر داشته باشید

  

دالر به ازای هر هزار بازدید، میانگین مبلغی است که می توانید انتظار داشته باشید که  1تا  0.1
 .دالر در هر هزار بازدید وجود دارد 0.5در یوتیوب پرداخت کند. بنابراین به طور متوسط 

  

 بازدید یوتیوب را به حداکثر رساند؟ ۱۰۰۰درآمد هر  چگونه می توان مقدار پول

 از نمایش تبلیغات در ویدیوهای خاص YouTubeاگر برخی کارها را به درستی انجام ندهید، 
YouTube یا در کل کانال YouTube شما جلوگیری می کند. 

یی با طول بیش به عالوه برای به حداکثر رساندن میزان تماشای ویدئوها در یوتیوب، باید ویدیوها
از ده دقیقه بسازید. دلیل این امر این است که اگر ویدیوهای شما بیش از ده دقیقه باشد، یوتیوب 

 .به شما اجازه می دهد تبلیغات را در وسط ویدیوهای خود قرار دهید

روش بعدی ساختن ویدیوهای تبلیغاتی در موضوعات بسیار خاصی است که تبلیغ کنندگان می 
التشان در مورد آنها تبلیغ شود. اگر ویدیوهایی را با این موضوعات بسازید، یوتیوب خواهند محصو

در واقع پول بیشتری به ازای هر تبلیغ به شما پرداخت خواهد کرد تا زمانی که ویدیوی شما در مورد 
 .موضوع دیگری باشد

  



 .چقدر است وارد شوید درآمد یوتیوبر ها برای پاسخ به سوال

  

 یوتیوبرها چقدر درآمد دارند؟

بنابراین اگر امیدوارید روزی از  تر از سایرین است،ها آسانمطمئنًا کسب درآمد در برخی از جایگاه
درآمد کانال خود زندگی مرفهی داشته باشید، باید کانال خود را در موضوعی ایجاد کنید که مورد 

 : عالقه مردم است. در ادامه چند موضوع محبوب را برای شما آورده ایم

 الیف هک ها��

 بازی��

 آنباکسینگ )به ویژه اسباب بازی های بچه گانه(��

 متی و تناسب اندامسال��

 بررسی مواد غذایی��

 وبالگ نویسی در سفر��

 طنز��

 آشپزی��

 شایعات مشهور��

 اخبار��

  

https://hamimohtava.com/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d8%a7/
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 آیا یوتیوب به ازای هر بازدید پرداخت می کند؟

پاسخ کوتاه به این سوال این است: بله، اما نه به ازای مشاهده ویدیو. یوتیوب به سازندگان برای 
 .کندهایشان پول پرداخت میبازدید از تبلیغات در کانال

  

دازد. در حالی که این یک تصور غلط رایج این است که یوتیوب برای بازدید از ویدیو هزینه می پر
کنند، سازندگان پول دریافت را تماشا می YouTube طور نیست و در واقع، وقتی مردم تبلیغات

 .کنند )به ازای هر بازدید از آگهی(می

  

اجازه دهید تبلیغات  YouTube این است که به YouTube راه استاندارد برای کسب درآمد از کانال
مانید تا درآمد کنید و منتظر نمیکند. اما شما فقط یک کانال ایجاد نمیرا روی ویدیوهای شما اجرا 

 .بپیوندید YouTube (YPP) حاصل شود. برای شروع کسب درآمد از تبلیغات، باید به برنامه شریک

سازندگان را تأیید می کند و به آنها امکان دسترسی به ابزارهای کسب  YouTube برنامه شریک
وجود دارد که محتوای  YouTube ی توانید تصور کنید که کانال های زیادی دردرآمد را می دهد. م



دارای حق نسخه برداری یا با کیفیت پایین را نشان می دهد که برای تبلیغ کنندگان مناسب نیست. 
 .سعی دارد آن را فیلتر کند YouTube Partner Program این دقیقًا همان چیزی است که

  

 :یک سری شرایط وجود دارد YPP برای پیوستن به

 .پایبند باشید YouTube به خط مشی های کسب درآمد��

 .در دسترس است YPP در منطقه ای زندگی کنید که در آن��

 .دریافت نکنید YouTube های انجمنهیچ اخطاری برای نقض دستورالعمل��

 .ساعت تماشای عمومی دریافت کنید 4000ماه گذشته بیش از  12در ��

 .مشترک داشته باشید 1000از بیش ��

 .ایجاد کنید Google AdSense یک حساب��

  

 .وارد شوید بهترین یوتیوبرهای ایرانی برای آشنایی با

  

واجد شرایط شد، می توانید قرارداد  YouTube شما برای برنامه شریکYouTube  هنگامی که کانال
 YouTube خود را متصل کنید. سپس کانال شما توسط AdSense شریک را امضا کنید و حساب

 .روز طول بکشد 30ممکن است تا شود که بازبینی می

های کسب درآمد در تنظیمات دسترسی توانید به ویژگیشما، می YouTube پس از تأیید کانال
 .داشته باشید و آن را روشن کنید

ها در دسترس شما نباشند، یا به این دلیل که هنوز مشترکین کافی توجه: ممکن است همه ویژگی
 YouTube مشترک نیاز دارد( یا به این دلیل که ناظران 10000اقل ندارید )مثاًل قفسه کاال به حد

 .های خاصی را اعمال کنندتصمیم گرفتند محدودیت

هستید، کنترل دقیق و هر ویدیو را بر روی محتوایی که کسب درآمد می  YPP هنگامی که در برنامه
کنندگان مناسب که برای تبلیغتوانید تبلیغات را در ویدیوهایی شود، دریافت می کنید. بنابراین می

 .نیستند، خاموش کنید

https://hamimohtava.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://hamimohtava.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%db%8c%d9%88%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/
http://youtube.com/
http://youtube.com/


درصد از مبلغی را که تبلیغ کننده  45برای هر تبلیغی که در یک کانال خاص اجرا می شود، یوتیوب 
 .درصد باقی مانده را دریافت می کند 55برای قرار دادن می پردازد کاهش می دهد. سازنده 

  

 ی گیرید؟برای هر بازدید در یوتیوب چقدر پول م

بازدید یوتیوب چقدر است آیا اگر بتوانید میزان دقیق درآمد  ۱۰۰۰پاسخ سوال درآمد هر   عالوه بر
تر از آن های یوتیوب پیچیدهتبلیغاتی از یوتیوب را تخمین بزنید عالی نیست؟ متأسفانه، الگوریتم

 .رت میانگین محاسبه کنیدرا به ازای هر بازدید به صو YouTube توانید درآمدمی هستند و شما فقط

در واقع ویدیوهایی )با تبلیغات فعال( که بازدیدهای بیشتری دارند، درآمد بیشتری نسبت به 
ویدیوهایی با بازدیدهای کمتر، خواهند داشت. با این حال، خیلی به دسته بندی ویدیو و کانال شما، 

 .جایگاه شما و حتی موقعیت مکانی شما بستگی دارد

به عنوان مثال، ویدیوهای مربوط به کسب درآمد آنالین، امالک و مستغالت، امور مالی شخصی و 
فناوری بیشتر از ویدیوهای مربوط به موضوعات طنز، تناسب اندام یا سبک زندگی پرداخت می 

 .شوند

یک موتور تبلیغاتی مبتنی بر حراج است و برخی از کلمات کلیدی که  AdSense چرا؟ زیرا
 .دهند ارزش بیشتری نسبت به سایرین دارندکنندگان برای آن پیشنهاد میغتبلی

یکی دیگر از عوامل در محاسبه درآمد بر اساس بازدیدهای ویدیویی این است که برخی افراد اصاًل 
درصد از کاربران از مسدود کننده های تبلیغاتی  40تبلیغاتی را نمی بینند. طبق گزارش ها، بیش از 

کنند، این روند کار نمی YouTube های تبلیغات بای کنند. در حالی که همه مسدودکنندهاستفاده م
 .رو به رشدی است که همچنان بر درآمد سازندگان تأثیر خواهد گذاشت

وجود دارد که هزینه اشتراک  YouTube Premium میلیون کاربر 50عالوه بر این، امروزه بیش از 
نمی بینند. در عوض، سازندگان بر اساس  YouTube لیغاتی در ویدیوهایماهانه می پردازند و اصاًل تب

 .کنندحقوق دریافت می YouTube Premium میزان تماشای ویدیوهای کاربران

بازدید از یوتیوب  1000دالر به ازای هر  12تا  2با وجود همه این اطالعات می توان گفت که بین 
 .دریافت خواهید کرد

شده توسط و همچنین درآمدهای گزارش AdSense Google گرهای محاسبهادهبا تجزیه و تحلیل د
بندی با کلمات کلیدی رقابتی قرار بینیم که اگر ویدیوی شما در دستهسازندگان در سراسر صنایع، می

برابر  ۶تواند داشته باشد و بینندگان شما از تبلیغات استفاده نکنند، درآمد بالقوه تبلیغات شما می
 .ر باشدبیشت



دالر باشد )بسته به منطقه و  24تا  4شما )هزینه هر هزار بازدید( می تواند بین  CPMبه طور کلی، 
 .بازدید از تبلیغات یکسان نیست ۱۰۰۰بازدید یوتیوب از ویدیو با  ۱۰۰۰صنعت شما(. اما درآمد هر 

شوند، بنابراین انجام می همچنین مهم است که به این نکته اشاره کنیم که این محاسبات در هر ویدیو
 .بندی ارسال ویدیوی شما راه خوبی برای کسب درآمد بیشتر استبندی و زمانمقیاس

  

 افزایش بازدید یوتیوب

تعداد بازدید ویدئوهای یوتیوب، برای یوتیوبرها بسیار مهم است. هرچند محتوای شما با کیفیت 
یابد، بلکه باشد، اگر ویدئوهای کانال خود را بهینه نکرده باشید؛ نه تنها بازدیدهای شما افزایش نمی

افزایش بازدید دهید. پس اولین قدم برای افزایش سابسکرایبر و های خود را نیز از دست میمشترک
سازی ویدئوهای یوتیوب یوتیوب، بهینه کردن ویدئوهای کانال و سئو یوتیوب است. برای بهینه

 .توانید از فهرست زیر برای افزایش بازدید کانالتان استفاده کنیدترفندهایی وجود دارد. شما می

 عنوان جذاب��

 های مناسبتگ��

 تصویر کاور ویدئو��

 تیوبینام کاربری کانال یو��

 متن و توضیحات ویدئوها��

 ساخت فهرست پخش��

 افزودن تریلر به کانال یوتیوب��

میزان درآمد از ویديوهای یوتیوب به عوامل مختلفی بستگی دارد و متغیر است. دقت داشته باشید 
 که راه اندازی یک کانال موفق در یوتیوب نیازمند تولید محتوای خالق و با کیفیت است. افراک تجربه
همکاری با یوتیوبرهای موفق در زمینه های گیمینگ، تکنولوژی، هنر و موسیقی را دارد. یکی از کارآمد 
ترین خدمات آژانس تبلیغات آنالین افراک، نقد کردن درآمد ارزی یوتیوب و تبلیغ در یوتیوب است. 

قد کردن درآمد یوتیوب با توجه به تحریم های سخت گیرانه ای که در برابر ایرانیان قرار گرفته است، ن
کاری مشکل است. اما غیرممکن نیست! شما چه کانالی را در یوتیوب دنبال می کنید؟ آیا تجربه 
 .تولید محتوای یوتیوبی را داشته اید؟ تجربیاتتان را با ما و دیگر همراهان افراک به اشتراک بگذارید

  



 خالصه مطلب

چقدر است،  بازدید یوتیوب ۱۰۰۰درآمد هر  بر اینکهما سعی کردیم در این مطلب به سوال شما مبنی 
پاسخ دهیم. از آنجایی که درآمد افراد از یوتیوب می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی باشد، ما این 

بازدید از ویدئو ها را  1000عوامل را به صورت کامل بررسی کرده و همچنین درآمد افراد به ازای هر 
بازدید از ویدئوهای یوتیوب ثابت نیست و  1000ادیم که درآمد از توضیح دادیم. همچنین نشان د

می تواند در هر کشوری متفاوت باشد. برای کسب درآمد دالری یوتیوب تنها یکی از راه هایی است 
 .که می توانید از آن استفاده کنید

 


