
امروزه با پررنگ تر شدن نقش شبکه های اجتماعی، افراد زمان زیادی را به گشت و گذار در این برنامه ها اختصاص می 

از بدو  دهند. اینستاگرام یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های ارتباط جمعی در بین نرم افزار های موجود است، این برنامه

رونمایی با استقبال چشمگیر کاربران فضای مجازی در سرتاسر جهان مواجه شد. افراد با استفاده از این برنامه میتوانند با دوستان خود 
در ارتباط بوده و لحظات خاطره انگیز خود را با دنبال کننده های خود به اشتراک بگذارند. هرچند که توسعه دهندگان اینستاگرام 

به دنبال رفع ایرادات و بهبود این نرم افزار هستند، اما یکی از مشکالت شایع کاربران اینستاگرام رفرش نشدن این برنامه  همواره

د است. فرآیند تازه سازی در این برنامه بسیار آسان است و تنها با کشیدن صفحه به سمت پایین انجام میگیرد، اما گاهی بنا بر دالیل متعد

مشکل باز راه حل های رفع قطعی   مشکل مواجه میشود. برای رسیدن به پاسخ قطعی سوال " چرا اینستا باال نمیاد؟ " واین فراآیند با 

 .با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید نشدن اینستاگرام

  

 مشکل باز نشدن اینستاگرام

، مشکل باز نشدن اینستاگرام میباشد. فرآیند یکی از مشکالتی که بسیاری از کاربران حداقل یک با بار آن مواجه شده اند

مشاهده پست های جدید در اینستاگرام بسیار ساده میباشد و تنها با یک بار اسکرول کردن صفحه، اینستاگرام کاربر رفرش 

 couldn't " میشود؛ با این وجود در بسیاری از مواقع این فرآیند با اختالالتی مواجه میشد، در این مواقع کاربران خطای

refresh feed " ... میتوانند   را در صفحه اصلی مشاهده میکنند. عوامل زیادی نظیر پر بودن حافظه، نوسانات اینترنت و

 .موجب بروز این خطا شوند. در ادامه به طور مجزا به دالیل و راه حل های رفع مشکل باز نشدن اینستاگرام میپردازیم

  

 

 علت باز نشدن اینستاگرام

شما هم از آن دسته کاربرانی هستید که با سوال " چرا اینستا باال نمیاد؟ " مواجه شده اید، این مطلب را تا انتها دنبال کنید اگر 

 .تا از دالیل و راه حل های رفع صد در صدی این مشکل اطالع پیدا کنید

  



 نوسانات اینترنت ✔

رعت اینترنت و یا قطعی آن است. پیشنهاد میشود پس از موجه با یکی از رایج ترین دالیل باز نشدن اینستاگرام، کم بودن س

 speedtest ، ابتدا سرعت اینترنت خود را با استفاده از برنامه های تست سرعت نظیرcouldn't refresh feed خطای

 .آزمایش کنید و سپس در صورت عدم مشکل در برقراری اتصال، اقدام به بررسی دیگر دالیل کنید

  

 ن حافظه داخلی تلفن همراهپر بود ✔

پر بودن حافظه دستگاه، مشکالت زیادی نظیر اختالل در سرعت عملکرد دستگاه، رفرش و باز نشدن بسیاری از برنامه را 

به همراه دارد. اینستاگرام نیز از مشکالتی که پر بودن حافظه داخلی برای دستگاه ایجاد میکند مستثنی نبوده و در صورت 

میشود. شما  couldn't refresh feed ین برنامه نیز دچار اختالالتی نظیر رفرش نشدن و بروز خطایکمبود حافظه، ا

میتوانید با پاکسازی تلفن هوشمند خود از اطالعات اضافه، فضای خالی بیشتری برای بهبود عملکرد تلفن همراه ایجاد کرده 

 .و مشکل باز نشدن اینستاگرام را به آسانی رفع کنید

  

  vpn استفاد از ✔

است. با توجه به قوانین وضع شده در  vpn یکی دیگر از رایج ترین دالیل باز نشدن اینستاگرام استفاده از فیلتر شکن ها و یا

کشور های مختلف، در برخی از کشور ها، برنامه اینستاگرام با محدودیت های زیادی مواجه است؛ افراد برای رفع 

ها با تغییر آی پی کاربر، محدودیت  vpn .ه های تغییر آی پی یا همان فیلتر شکن استفاده میکنندمحدودیت ها عموما از برنام

ها را رفع کرده و امکان دسترسی به اینستاگرام را میدهند، حال آنکه بسیاری از فیلتر شکن ها، در هر بار اتصال، آی پی 

 گرام کاربر را به عنوان ربات شناسایی کرده و خطایجدیدی به افراد ارائه می دهند که این موجب میشود تا اینستا

couldn't refresh feed را نمایش دهد. برای جلوگیری از بروز این مشکل، از vpn هایی با امکان استفاده از ip  ثابت

 .استفاده کنید

  

  



 

  

  

 آپدیت نکردن اینستاگرام ✔

دیگر اپلیکیشن توسعه دهندگان اینستاگرام همواره به دنبال اضافه کردن امکانات جدیدی به این برنامه هستند تا از رقابت با 

های هم رده، باز نمانند. یکی از علت های بروز مشکل باز نشدن اینستاگرام، به روز نبودن نرم افزار میباشد. قابل ذکر 

دید تر، امکانات ورزن های قدیمی محدود و به مرور زمان غیر فعال می شود و در است که با رونمایی از نسخه های ج

نتیجه باعث بروز مشکالتی از قبیل رفرش نشدن برنامه میشود. اگر در حال استفاده از نسخه قدیمی این برنامه هستید، با 

 .اینستاگرام نمایید مراجعه به فروشگاه های اینترنتی سیستم عامل تلفن هوشمند خود، اقدام به آپدیت

  

 بالک شدن توسط اینستاگرام ✔

همه برنامه های موجود در فضای مجازی، پیش از ساخت پروفایل، مواردی را به عنوان قوانین و مقررات به نمایش می 

این قاعده مستثنی گذارند، کاربران نیز با فعال کردن آیکون تیک موافق خود را با این قوانین اعالم میکنند. اینستاگرام نیز از 

نبوده و کاربرانش را ملزم به رعایت دسته ای از قوانین میکند. حال اگر کاربران پس از ساخت اکانت، اقدام به انتشار 

تصاویری خارج از چارچوب های تعریف شده نمایند، اینستاگرام محدودیت هایی را برای آنها اعمال میکند و ممکن است 

 .نستاگرام نیز مواجه شودکاربر با مشکل باز نشدن ای

  

 مشکالت سراسری اینستاگرام ✔



در مواقعی نیز اختالالتی به صورت سراسری در زیرساخت های برنامه به وجود می آید که ممکن است در نتیجه آنها 

یگر برنامه کاربران به طور مقطعی با مشکل باز نشدن اینستاگرام مواجه شوند. برای اطمینان از این مسئله، میتوانید به د

 .های خود مراجعه کنید تا از اتصال اینترنت و دیگر موارد اطالع یابید

  

 

  

 حل مشکل رفرش نشدن اینستاگرام

  

همانطور که گفته شد، فاکتور های متعددی باعث بروز مشکل باز نشدن اینستاگرام می شوند که به گروهی از مهم ترین 

صدی مشکل باز نشدن اینستاگرام کافیست فاکتور های باال را بررسی کرده و عوامل نیز پرداخته شد؛ برای حل صد در 

دستورالعمل ها را انجام دهید تا با آرامش خاطر و بدون بروز هرگونه خطا به پروفایل شخصی خود دسترسی داشته باشید. 

 .آورده شده استدر ادامه برخی از مهم ترین راه حل های رفع مشکل رفرش نشدن اینستاگرام به طور خالصه 

  

 .از سرعت و اتصال اینترنت خود اطمینان یابید speedtest با استفاده از اپلیکیشن های تست سرعت همچون :اینترنت ✅

اگر دستگاه شما از حاظه داخلی کافی برخوردار نیست، اقدام به حذف اطالعات اضافه نمایید.  :پاک کردن حافظه داخلی ✅

 .عملکرد تمامی برنامه ها اثرگذار استاین کار بر روی بهبود 

هایی با آی  vpn در صورتی که الزم است برای دسترسی به اینستاگرام از فیلتر شکن خود را فعال کنید، از :وی پی ان ✅

 .پی های ثابت استفاده کنید تا به عنوان ربات شناسایی نشوید

اینستاگرام هستید، اقدام به دانلود نسخه به روز این برنامه نمایید تا اگر در حال استفاده از نسخه قدیمی  :آپدیت کردن ✅

 .همزمان عالوه بر حل مشکل باز نشدن اینستاگرام از امکانات جدید این نرم افزار نیز بهره ببرید



و یا کش همه برنامه های موجود در تلفن هوشمند شما، دارای حافظه ای با نام حافظه پنهان پاک کردن حافظه پنهان:  ✅

هستند که فضای زیادی را اشغال کرده و مانع از عملکرد صحیح نرم افزار میشوند. برای رفع مشکل باز نشدن اینستاگرام و 

 پاک کردن کش این برنامه، دستورالعمل زیر را دنبال کنید.

پاک کردن حافظه storage ⬅ انتخاب گزینه instagram ⬅ کلیک بر روی برنامه apps (⬅ ) ها برنامه ⬅تنظیمات

 clear cache(پنهان )

میتوانید از  log outبا ورود به بخش پروفایل شخصی، منوی تنظیمات و سپس انتخاب گزینه  خروج از حساب کاربری: ✅

 اکانت شخصی خود خارج و مجددا وارد شوید.

تاریخ از حالت دستی به اتوماتیک یکی از راه های حل مشکل باز نشدن اینستاگرام تغییر تنظیمات زمان و  :تنظیم زمان ✅

 .است

فعال کردن تنظیم   )date and time  (⬅ زمان و تاریخ  )general management  (⬅ مدیریت عمومی⬅ تنظیمات

   )automatic date and time ( خودکار تاریخ و زمان

  

 ❗توجه  ❗ 

 .کاربری و رمز عبور را مجددا وارد نمایید در صورت پاک کردن حافظه پنهان برنامه، نیاز است اطالعاتی نظیر نام

  

  خالصه مطلب

 یکی از مشکالت رایجی که کاربران اینستاگرام با آن مواجه هستند، مشکل باال نمایمدن صفحه اصلی و مواجه با خطای

couldn't refresh feed ه دستگاه و نظیر آپدیت نبودن اینستاگرام، سرعت اینترنت، پر بودن حافظ  است، عوامل متعددی

بهترین راه حل های   ... باعث بروز این خطا میشود. در مقاله فوق مهم ترین دالیل رفرش نشدن اینستاگرام بررسی شد و

  .نیز ارائه شد. در صورت وجود هرگونه سوال، با مشاوران ما در ارتباط باشید مشکل باز نشدن اینستاگرامرفع 

  

 .کلیک کنیداین صفحه  برای دانلود پی دی اف کامل مطالب ��
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