
با گسترش تکنولوژی و افزایش برنامه های سرگرم کننده در فضای مجازی، افراد زمان زیادی را صرف جست و جو در 

این برنامه ها میکنند. یکی از پر مخاطب ترین اپلیکیشن های حال حاضر، اینستاگرام میباشد که کاربران زیادی در سرتاسر 

پروفایل و صفحه شخصی خود در اینستاگرام، میتوانند تصاویر و فیلم های مورد دنیا و همچنین ایران دارد. افراد با ساختن 

 عالقه خود را با دنبال کننده های خود به اشتراک بگذارند. یکی از مشکالت شایعی که در میان کاربران دیده میشود، مشکل

couldn't refresh feed گرام بسیار ساده بوده و در لحظه، با اینستاگرام است. فرآیند رفرش و یا تازه سازی در اینستا

 .کشیدن صفحه به سمت پایین انجام میشود

گرچه تازه سازی محتوا در اینستاگرم آسان است اما گاها با توجه به کاربران زیاد، نوسانات اینترنت و مشکالت متعددی که 

ی اطالع از دالیل به وجود آمدن این خطا و در ادامه به آنها پرداخته شد این فرآیند به طور مقطعی دچار مشکل میشود. برا

 .همچنین روش های حل آن، این مطلب را تا انتها دنبال کنید

  

 تاریخچه اینستاگرام

رونمایی شد، این  ios مایک کرایگر برای سیستم عامل و ، توسط کوین سیستروم2010نسخه اول برنامه اینستاگرام در سال 

سازندگان این اپلیکیشن نسخه  2012بال زیاد افراد در سرتاسر دنیا مواجه شد تا در سال برنامه در اولین نسخه خود با استق

مناسب سیستم عامل اندروید را نیز روانه بازار کردند. بعد ها شرکت متا با خریداری امتیاز این برنامه، مالکیت آن را از آن 

سراسر جهان جزو محبوب ترین برنامه ها شناخته میشود.  خود کرد. در حال حاضر اینستاگرام با میلیارد ها کاربر فعال در

اینستاگرام در ایران نیاز با وجود محدودیت های اینترنت، با استقبال زیاد افراد مواجه شده است و همچنین کسب و کار های 

 .زیادی از طریق بازاریابی در این صفحه اجتماعی اقدام به درآمد زایی می نمایند

  

کیشن ها در سال محبوب ترین اپلی
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 اینستاگرام couldn't refresh feed مشکل

اینستاگرام شکایت می کنند. همانطور که پیش از این اشاره  couldn't refresh feed وجود مشکل بسیاری از کاربران از

شد، روند رفرش و یا تازه سازی در اینستاگرام بسیار ساده است و در هر بار ورود کاربر به صفحه اصلی و یا با پایین 

مشکل اینترنت، به روز نبودن نسخه برنامه و ...  کشیدن صفحه به سمت پایین انجام میشود؛ اما به دالیل متعددی نظیر

مواجه میشود. در ادامه  couldn't refresh feed مشکالتی در روند تازه سازی پدید می آید و در نتیجه کاربر با خطای

 .دالیل پدید آمدن این خطا و همچنین راه حل های آن به طور کامل توضیح داده شده است

  

 .کلیک کنید روش دانلود عکس از اینستاگرامبرای اطالع از نحوه 

  

 دلیل رفرش نشدن اینستاگرام

 :رفرش نشدن اینستاگرام می تواند نشات گرفته از دالیل مختلفی باشد. برخی از این دالیل عبارت اند از

  

 استفاده از فیلتر شکن ️☑  

اینستاگرام، تغییر مکرر آی پی و موقعیت شما توسط برنامه  couldn't refresh feed یکی از دالیل مواجه شدن با مشکل

فیلترشکن است. با توجه به وجود محدودیت ها در استفاده از اپلیکیشن های مختلف، افراد  هایی نظیر وی پی ان یا همان

میکنند. با تغییر مکرر آی پی شما در هر بار ورود به اینستاگرام، این برنامه کاربر  vpn زیادی اقدام به نصب و استفاده از

دچار اختالل کند. در صورتی که اینستاگرام در کشور را به عنوان ربات شناسایی کرده و ممکن است روند تازه سازی را 

 .شما فیلتر باشد، پیشنهاد میشود از فیلتر شکن هایی با امکان اتصال به یک آی پی ثابت استفاده کنید

 اینستاگرام عدم استفاده از نسخه به روز ️☑  

د امکانات بیشتری را نسبت به رقبا و تمامی برنامه های موجود در بازار، سعی میکنند با به روز رسانی اپلیکیشن خو

همچنین نسخه قبلی ارائه دهند. اینستاگرام نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در فواصل زمانی اقدام به انتشار آپدیتی از این 

ل ایجاد برنامه می نماید، با انتشار نسخه های جدیدتر، قابلیت های نسخه قدیمی محدود میشوند و این میتواند یکی از دالی

 .اینستاگرام باشد. در نتیجه در اولین فرصت، اقدام به به روز رسانی اینستاگرام نمایید couldn't refresh feed مشکل

https://mashwerat.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://mashwerat.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/


 عدم اتصال به اینترنت ️☑  

مهم ترین علت رفرش نشدن برنامه اینستاگرام، ضعیف بودن و یا عدم اتصال اینترنت است. رایج ترین دلیلی که باعث به 

اینستاگرام است، محدودیت و یا نوسانات اینترنت است. الزم است در زمان  couldn't refresh feed مدن مشکلوجود آ

 .مواجه با خطای عدم تازه سازی، ابتدا اتصال اینترنت و سرعت آن را بررسی نمایید و سپس به سراغ بقیه دالیل بروید

  پر بودن حافظه گوشی ️☑  

تلفن همراه اختالل ایجاد می کند، پر بودن حافظه آن است. پر بودن حافظه عالوه بر مشکالتی  یکی از دالیلی که در عملکرد

که در روند اجرای ساده ترین برنامه ها ایجاد میکند، در برنامه اینستاگرام نیز مانع رفرش شدن صفحه شده و در نتیجه با 

نتیجه در اولین فرصت اقدام به پاکسازی اطالعات و اینستاگرام مواجه خواهید شد. در  couldn't refresh feed مشکل

 .برنامه های اضافی از تلفن همراه خود نمایید

  

 

  

 مشکالت فنی اینستاگرام ️☑  



در برخی موارد، سرور های اینستاگرام به طور کلی با مشکل مواجه میشوند و کاربران در سطح گسترده برای ورود و 

الل مواجه میشوند. در این موارد برای اطالع از مشکل کلی اینستاگرام، میتوانید به رفرش کردن صفحه شخصی خود با اخت

 .صفحه شخصی خود در دیگر برنامه ها مراجعه کنید تا از اتصال اینترنت خود اطمینان حاصل کنید

  بالک شدن اکانت ️☑  

ها و قوانین آن هستند. افرادی که اقدام به کاربران در فضای اینستاگرام همچون دیگر برنامه ها ملزم به رعایت محدودیت 

ترویج خشونت، نژاد پرستی و ... میکنند به صورت خودکار بالک می شوند. همچنین دیگر کاربران با گزارش صفحاتی که 

اقدام به به اشتراک گذاری محتوای نامناسب می نمایند، می توانند باعث محدود شدن صفحه کاربری فرد خطاکار شوند. در 

اینستاگرام مواجه شده و محدودیت هایی در تولید محتوا برای او اعمال  couldn't refresh feed ن صورت وی با مشکلای

 .میشود

در اندروید و آیفون در برنامه  couldn't refresh feed در مطلب باال به رایج ترین علل مواجه شدن کاربران با مشکل

 .حل های موجود برای حل این مشکل پرداخته خواهد شداینستاگرام اشاره شد. در ادامه به راه 

  

 حل مشکل رفرش نشدن اینستاگرام

 بررسی سرعت و وضعیت اتصال اینترنت ️☑  

اقدام به بررسی سرعت اینترنت و  speedtest در گام نخست الزم است با استفاده از برنامه های سنجش سرعت نظیر

 .اینستاگرام از سرعت اینترنت نشات میگیرد couldn't refresh feed اتصال آن کنید. در بیشتر مواقع مشکل

 استفاده از فیلتر شکن با آی پی ثابت ️☑  

 couldn't refresh feed اگر مجبور به استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به اینستاگرام هستید، برای رفع مشکل

فاده کنید تا سیستم امنیت برنامه اینستاگرام شما را به عنوان ربات هایی با آی پی ثابت است vpn اینستاگرام، الزم است از

 .تشخیص ندهد

  

 .کلیک کنید بازیابی اکانت هک شده اینستاگرامبرای 

 پاک کردن کش اینستاگرام ️☑  

تمام برنامه های نصب شده بر روی تلفن همراه شما دارای حافظه ای به نام حافظه پنهان یا کش هستند که حجم زیادی از 

اجرای برنامه نیز اختالل ایجاد می کند. اینستاگرام نیز از این قاعده مستثنی حافظه تلفن همراه شما را اشغال و در روند 

نبوده و حجم قابل توجهی از حافظه پنهان ایجاد میکند. برای پاک کردن کش اینستاگرام به قسمت تنظیمات تلفن همراه خود 

دا و بر روی آن کلیک نمایید. با ورود را پی instagram کلیک کنید و در لیست حاضر اپلیکیشن apps رفته، بر روی گزینه

را انتخاب نماید. به این ترتیب حافظه  clear cache را انتخاب و در باالی صفحه کادر storage به صفحه جدید گزینه

 .پنهان اینستاگرام در تلفن شما پاک میشود

https://mashwerat.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%87%da%a9-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://mashwerat.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d9%87%da%a9-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/


خود الزم است مجددا نام الزم به ذکر است در صورت پاک کردن کش اینستاگرام، برای ورود به صفحه شخصی  ️✴

 .کاربری و رمز خود را وارد نمایید، در نتیجه پیش از پاک کردن کش از به خاطر داشتن رمز خود اطمینان حاصل نمایید

  

 تنظیم زمان و تاریخ ️☑  

ر اگر زمان و تاریخ تلفن همراه خود را به صورت دستی و بدون مطابقت با ساعت محلی تنظیم کرده اید ممکن است د

در اندروید می  couldn't refresh feed عملکرد برخی از برنامه نظیر اینستاگرام تاثیر منفی ایجاد کند. برای رفع مشکل

 :توانید دستورالعمل زیر را دنبال کنید

 باز کردن منوی تنظیمات 

 ورود به بخش general management - مدیریت عمومی 

 date and time - تاریخ و زمان 

  گزینهفعال کردن automatic date and time - تنظیم خودکار تاریخ و زمان 

 .اینستا در آیفون همین موارد را میتوانید اجرا نمایید couldn't refresh feed برای رفع مشکل

  خروج از حساب کاربری ️☑  

مجدد به آن است. با اینستاگرام، خروج از حساب کاربری و ورود  couldn't refresh feed یکی از روش های حل مشکل

 .قابل مشاهده خواهد بود log out کلیک بر روی آیکون پروفایل و ورود به بخش تنظیمات، گزینه

  

 اینستا در آیفون couldn't refresh feed مشکل

به و سیستم عامل اندروید وجود دارد، کاربران زیادی  ios تفاوت های اساسی که بین سیستم عامل  به دلیل محدودیت ها و

اینستا در  couldn't refresh feed مشکل میباشند. اما در خصوص ios دنبال روش های انحصاری برای سیستم عامل

آیفون، راه حل های موجود برای هر دو سیستم عامل تقریبا یکسان میباشد و با مطالعه موارد باال میتوانید اقدام به ریشه یابی 

 .و حل این مشکل کنید

  



 

  

 پیرامون اینستاگراماخبار 

  

 «اپ برنامه مجلس نیستقالیباف: مسدودسازی اینستاگرام و واتس»

های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس اپ برنامه مجلس مسدودسازی پلتفرم»رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 

 .گیری نکنندموضع« و مطالب خالف واقع هافضاسازی» از کارشناسان و فعاالن این حوزه خواست تحت تأثیر « نیست

 «عدم موفقیت اینستاگرام در رقابت با تیک تاک»

ها دالر اینستاگرام برای رقابت با تیک تاک تالش زیادی کرده که تاکنون میلیون خبرمهم، سایت فناوری به گزارش بخش

یک سند  به گزارش سایت ورج داشته است.افزاری و نارضایتی بسیاری از کاربران را در پی هزینه، چندین آپدیت نرم

 .دهد این شرکت در رقابت با تیک تاک ناموفق بوده استداخلی از شرکت متا )مالک اینستاگرام( به دست آمده که نشان می

گوید کاربران اینستاگرام فقط روزی می «Creators x Reels State of the Union 2022» متا در این گزارش با عنوان

کنند که برای رقابت با تیک تاک به اینستاگرام اضافه می Reels میلیون ساعت زمان صرف تماشای ویدیوهای ۱۸حدود 

میلیون ساعت زمان را صرف تماشای ویدیوهای  ۱۹۸شده است، در حالی که کاربران اپلیکیشن تیک تاک هرروز حدود 

 .برابر بیشتر از اینستاگرام ۱۰کنند، یعنی تقریبا این اپلیکیشن می

  

 .کلیک کنید حذف اکانت اینستاگرام از روی شماره تلفن  برای مطالعه روش

https://mashwerat.com/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86/
https://mashwerat.com/%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%a7%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86/


 خالصه مطلب

یکی از مشکالتی که بسیاری از کاربران اینستاگرام با آن مواجه میشوند، مشکل رفرش نشدن صفحه اصلی و یا دایرکت 

اینستاگرام و روش های حل آن پرداخته  couldn't refresh feed اینستاگرام می باشد. در مقاله فوق به طور کامل به مشکل

شد. رفرش نشدن اینستاگرام یکی از رایج ترین مشکالتی است که کاربران این اپلیکیشن محبوب با آن روبه رو میشوند. 

سوال با برای اطالع از دلیل رفرش نشدن اینستاگرام در اندروید و آیفون مقاله باال را مطالعه نمایید و در صورت وجود 

 .کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

  

 .برای دانلود پی دی اف کامل این صفحه کلیک کنید
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