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قوانین و محدودیت  اینستاگرام برای این ارائه شده  است که کاربران با
مشکالتی چون شادوبن شدن یا بالک مواجه نشوند. متأسفانه بسیاری

از افراد با این قوانین آشنایی ندارند و با انجام خطاهایی ممکن است
پیج خود را از دست بدهند، بنابراین در این مقاله قصد داریم که در

مورد محدودیت  هایی که جدیدا اینستاگرام بر روی اپلیکیشن خود
اعمال کرده  است اطالعاتی را در اختیار شما قرار دهد.

علت ایجاد قوانین و محدودیت  ها در اینستاگرام

محدودیت  های اینستاگرام به  عنوان مهم  ترین دانستنی  های این
اپلیکیشن معرفی می  شوند که تمامی کاربران خواهان یاد گرفتن آن  ها

هستند. در واقع اگر شما از خط  مشی  های اینستاگرام آگاه باشید به 
راحتی می توانید پیج خود را ارتقا دهید و از بالم شدن آن جلوگیری

کنید.

طبق بررسی  هایی که انجام  شده است می  توان گفت اپلیکیشن
اینستاگرام در حال  حاضر ماهانه یک میلیارد کاربر فعال دارد و بیش  از

۵۰۰ میلیون پست در روز بارگذاری خواهد شد، حال تصور کنید هر
فردی به صورت نا محدود به الیک کردن، گذاشتن کامنت، فالو کردن و
… بپردازد؛ این امر باعث هرج  و مرج در اپلیکیشن اینستاگرام خواهد

شد.

از طرفی اگر تمامی اقدامات اینستاگرام نامحدود باشند، بسیاری از

کاربران می  توانستند تبلیغات زیادی را در حساب کاربری خود انجام
دهند، به همین دلیل اینستاگرام برخی از قوانین و محدودیت  ها را

ارائه داده  است تا بتواند جلوی هرج  و مرج را بگیرد.

اپلیکیشن اینستاگرام نیز اطالعاتی را در مورد محدودیت  ها و قوانین
خود ارائه نمی  دهد، یعنی ما نمی  توانیم تمامی قوانینی که بر این
اپلیکیشن حاکم هستند را بررسی کنیم. البته با انجام کارهای آزمایشی
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می  توان محدودیت  های اینستاگرام مثل الیک، فالو و آن فالو کردن را
به  درستی مورد بررسی قرار داد، یعنی به  صورت دستی این ویژگی  ها

آزمایش شده اند تا حد مجاز هر فعالیت را پیدا کرد.

مفهوم بالک، شادوبن و غیرفعال شدن در

اینستاگرام

قبل از این که از قوانین و محدودیت  های اینستاگرام اطالع پیدا کنیم
بهتر است با مفهوم شادوبن شدن، انواع بالک و غیرفعال شدن در

اینستاگرام آشنا شوید.

شادوبن شدن در اینستاگرام زمانی رخ می  دهد که شما چندین پست
را با هشتگ  های مشابه هم ارسال نما�د. گاهی اوقات ممکن است

هشتگ هایی توسط خود اینستاگرام بالک شده باشند که هنگام
استفاده از آن  ها با شادوبن شدن پیج مواجه خواهید شد.

در چنین مواردی اینستاگرام پست  های شما را شادوبن خواهد کرد، به 

نحوی  که هر فردی که تگ  های شما را جستجو کند به پست شما
دسترسی نخواهد داشت.

غیرفعال شدن حساب کاربری اینستاگرام زمانی اتفاقی می  افتد که شما
به هر دلیلی قوانین و محدودیت  اینستاگرام را نقض کرده باشید که
تحت چنین شرایطی به  هیچ  وجه نمی  توانید حساب کاربری خود را

بازیابی کنید، اپلیکیشن اینستاگرام در این شرایط حتی نام کاربری شما
را مسدود خواهد کرد.

از دیگر مواردی که در اینستاگرام ممکن است با آن مواجه شوید بالک
شدن می  باشد، در واقع این ممنوعیت زمانی اتفاق می  افتد که یک کار
مشابه به هم برای چندین  بار پشت سر هم انجام دهید. به  عنوان مثال

اگر در طول روز پست های بسیاری را الیک کنید یا به آن فالو و فالو
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کردن پیج بپردازید، اینستاگرام شما را به  عنوان اسپمر شناسایی خواهد
کرد و اجازه فعالیت شما در اینستاگرام را تا مدت  زمان معینی نخواهد

داد.

عوامل تاثیرگذار بر روی محدودیت  های اینستاگرام

عوامل مختلفی وجود دارد که بر روی محدودیت ها و قوانین
اینستاگرام تاثیر خواهد گذاشت که از میان آن ها می توان در سنین
حساب اینستاگرام را نام برد، به طور کلی مدت  زمانی که پیج خود را راه

 اندازی کردید در تنظیم قوانین و محدودیت ها تاثیر گذار است.

از طرفی تعداد فالوورهای بیشتر محدودیت  های اکانت را پا�ن

خواهد آورد، همچنین هر چه تعامل  شما باالتر باشد می  توانید
اقدامات بیشتری را انجام دهید و قوانین اعالم  شده برای حساب شما

تغ�ر خواهند کرد.

محدودیت های اعمال  شده در اینستاگرام

برای این  که با محدودیت  های شبکه اجتماعی اینستاگرام آشنا شوید

چند مورد از اصلی  ترین قوانین را برای شما شرح خواهیم داد.

قوانین و محدودیت های الیک در اینستاگرام

در سال ۲۰۲۲ یکی از قوانین و محدودیت  هایی که در این اپلیکیشن
اعمال  شده  این است که شما در هر روز تنها می توانید ۱۰۰۰ پست را

الیک کنید، اگر تعداد الیک  های شما از این رقم تجاوز کند حساب شما
شادوبن خواهد شد؛ اما نکته  ای که این  جا باید ذکر کنیم این است که
این عدد برای تمامی کاربران ثابت نیست پس بهتر است در طول روز

تنها ۷۰۰ الیک را انجام دهید.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ



https://www.digi-members.com/
https://www.digi-members.com/blog/
https://www.digi-members.com/affiliate-marketing/


10/18/22, 11:45 AM قوانین و محدودیت  ھای اینستاگرام در سال 2022

https://www.digi-members.com/instagram-actions-restrictions-and-limitations/ 5/15

قوانین فالو و آنفالو کردن در اپلیکیشن اینستاگرام

فالو یا آن فالو کردن کاربران در اینستاگرام یک اقدام در این اپلیکیشن
به شمار می رود که برای جلوگیری از اسپم شدن محدودیت  هایی را در

این خصوص تع�ن کرده اند. به عنوان مثال شما می  توانید در طول
روز ۲۰۰ حساب کاربری را فالو کنید که این رقم برای کاربران جدید

اینستاگرام تنها ۱۵۰ اکانت می  باشد.

البته دقت داشته باشید که فالو کردن را به  نحوی انجام دهید که عادی
به  نظر برسد، بر فرض مثال هر ساعت چندین اکانت را فالو کنید.

قوانین و محدودیت  های دایرکت در اینستاگرام

محدودیت  های دایرکت اینستاگرام به این شکل است که شما بیش  از

۶۰ پیام را در یک ساعت نمی  توانید ارسال کنید.

اگر اینستاگرام متوجه شود که قصد دارید محتواهای نامناسبی را برای

کاربران ارسال کنید و قوانین آن را نادیده بگیرید حساب شما را مسدود
می  کند و در صورت ادامه این مشکل حساب شما کامال از دسترس
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خارج خواهد شد. از طرفی به این نکته دقت داشته باشید که نباید
پیام  های یکسانی را برای تمامی حساب  ها ارسال کنید.

قوانین و محدودیت کامنت در اینستاگرام

کامنت  های اینستاگرام از هیچ محدودیتی برخوردار نیستند، اما به این

نکته دقت داشته باشید که نوشتن کامنت  های طوالنی برای یک پست
کار جالبی نیست، بنابراین شما می  توانید حدود ۲۴۰ کاراکتر را در زیر

پست  های مختلف بنویسید.

یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه داشته باشید این است که در
طول روز تنها حدود ۲۰۰ عدد کامنت را می  توانید برای پست  های

مختلف منتشر کند.

قوانین و محدودیت نوع پست در اپلیکیشن اینستاگرام

یکی از موضوعات مهمی که اینستاگرام تاکید زیادی بر روی آن دارد
نوع محتوایی است که می  توانید منتشر کنید. کاربران اینستاگرام قادر
خواهند بود که پست های اخالقی را در پیج خود منتشر کنند، از طرفی

استفاده از پست هایی که خشونت را ترویج می  دهد یا سوء  استفاده 
از حیوانات را نشان خواهد داد چندان مناسب نیستند و اگر این موارد

را رعایت نکنید بدون شک با مجازات  های اینستاگرام رو به رو خواهید
بود.

قوانین و محدودیت  های تمام فعالیت اینستاگرام

قوانین و محدودیت  هایی در مورد تمامی فعالیت های اینستاگرام
وجود دارد که طبق آن کاربران در طول روز نمی  توانند بیشتر از ۱۴۴۰

فعالیت را در حساب کاربری خود انجام دهند, یعنی تمام فعالیت  هایی
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که شامل، کامنت، دایرکت و فالو کردن می  شود را باید در این رقم
محدود کنید.

قوانین و محدودیت  های خرید و فروش فالوور و الیک در

اینستاگرام

بسیاری از افراد برای این  که تعداد فالوورهای آن افزایش پیدا کند به

خرید فالوور می  پردازند، از طرفی برای این  که اینستاگرام آن  ها را
شناسایی نکند به خرید الیک هم می پردازند. در واقع نفوذ ربات باعث

ایجاد پیج های جعلی در صفحه حساب اینستاگرام شما می  شود که
اگر مشخص شود از خرید و فروش الیک در حساب خود استفاده کرده 
اید بدون  شک حساب شما مسدود خواهد شد و برای مدت  زمان

کوتاهی نمی  توانید فعالیت  های خود را در بستر اینستاگرام انجام
دهید.

از طرفی بسیاری از افراد ممکن است به خرید و فروش اکانت
اینستاگرام بپردازند، اگر اینستاگرام متوجه این  موضوع شود سریعا

حساب کاربری فروخته  شده یا خریداری  شده را غیرفعال خواهد کرد.

IP قوانین و محدودیت  های ورود به حساب از طریق

 های مختلف

اینستاگرام در خصوص امنیت کاربران اقدامات بسیاری را انجام می

 دهد و یکی از سرسختانه  ترین قوانین را در این خصوص ایجاد کرده 
است، بنابراین اگر بخواهید از طریق دستگاه  های مختلف وارد حساب

اینستاگرام خود شوید کد تأ�دی را از شما درخواست خواهد کرد.

قوانین و محدودیت  های خرید و فروش کاالهای

غیرقانونی در اپلیکیشن اینستاگرام
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بسیاری از افراد ممکن است در اپلیکیشن اینستاگرام به خرید و فروش
کاالها و خدمات مختلفی بپردازند، در واقع باید بگو�م اگر شما قصد

دارید که کاالها و خدمات غیرقانونی و غیرمجاز را در این بستر به فروش
برسانید اینستاگرام سریعا حساب شما را مسدود خواهد کرد.

قوانین و محدودیت فیلم  های آی جی تی  وی اینستاگرام

همان  طور که متوجه هستید اینستاگرام بعد از بروزرسانی  های جدید

قابلیت استفاده از فیلم  های آجی تی  وی را در اختیار کاربران قرار داده 
است، بنابراین هیچ محدودیتی برای پست  های آی جی تی  وی وجود

ندارد.

قوانین و محدودیت مربوط به هشتگ در اینستاگرام

هشتگ یکی از راهکارهای جالبی می  باشد که می  توانید دنبال کننده 

های شما را افزایش دهد، اما طبق قوانین و محدودیت  های
اینستاگرام شما در طول روز تنها ۳۰ هشتگ را می  توانید برای هر
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پست خود مورد استفاده قرار دهید، اگر تعداد استفاده از هشتگ ها از
این رقم تجاوز کند هشتگ های شما کامالً بی  تاثیر خواهند بود.

اگر پیج افراد مشهور را نگاه کنید متوجه خواهید شد که آن  ها نهایتا
زیر هر پست ۶ هشتگ را قرار می  دهند که باعث می  شود که از بازدید

بیشتری برخوردار شوند.

محدودیت و قوانین کپشن اینستاگرام

هر فردی می  تواند کپشن هایی را برای پست  های خود ایجاد کند که
تعداد کاراکترهای مجاز ۲۲۰۰۰ کلمه می  باشد، بنابراین به  جای استفاده
از متن  های بلند بهتر است نکات طالئی را برای پست  های خود

بنویسید.

قوانین و محدودیت  های هایالیت اینستاگرام

بسیاری از افراد تصاویر خود را داند تا هر فردی بتواند با مراجعه به
پیج آن  ها را مشاهده کند، در واقع باید بگو�م که هیچ  گونه

محدودیتی برای هایالیت های استوری ایجاد نکرده اند.

قوانین و محدودیت های بیو در اینستاگرام

از دیگر محدودیت  هایی که در اینستاگرام اعمال شده  است تعداد

کاراکترهای مورد استفاده در بیو می  باشد، یعنی شما نمی  توانید بیش
 از ۱۵۰ کاراکتر را در بیوی خود بنویسید. با توجه به این  که بیو

اینستاگرام به  عنوان یکی از قسمت  های اصلی حساب کاربری معرفی
می  شود، بنابراین باید بتوانید نکات طالیی و کلیدی پیج خود را در این

قسمت ارائه دهید.

قوانین و محدودیت های منشن و تگ در اینستاگرام
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اگر شما قصد دارید افرادی را در اینستاگرام خود تگ کنید باید بدانید
که با توجه به قوانین و محدودیت اینستاگرام در یک ساعت تنها مجاز

به تگ ۲۰ حساب کاربری می  باشید و روزانه ۱۰ کاربر اینستاگرام را می 
توانید منشین کنید.

قوانین و محدودیت  های منتشر کردن پست در

اینستاگرام

برای پست  هایی که در طول روز به اشتراک می  گذارید هیچگونه قانون

و محدودیتی وجود ندارد، یعنی حتی می  توانید در طول روز ۲۰۰ عدد
پست را هم به اشتراک بگذارید؛ اما بهتر است که یک وقفه را بین

ارسال پست  های خود ایجاد کنید تا تعامل پست  ها حفظ شود.

راه رهایی از محدودیت  های اینستاگرام

این محدودیت  ها ممکن است برای بسیاری از کاربران آزاردهنده باشد،

اما تمامی آن  ها به  خاطر خود ما می  باشد، بنابراین برای حفظ امنیت
سیستم  عامل و حساب  های کاربری نیاز است که قوانین و محدودیت
 هایی اعمال شود. بسیاری از بازاریاب ها برای این  که در دامن

محدودیت  های اینستاگرام گرفتار نشون  همیشه به  دنبال راهکارهایی
هستند که در ادامه آن  ها را شرح خواهیم داد.

فعالیت ارگانیک

اگر می  خواهید بازاریابی را در اینستاگرام انجام دهید و در دامن

محدودیت های آن گرفتار نشوید، بهتر است فعالیت  های خود را به
 صورت ارگانیک و طبیعی انجام دهید، یعنی یک کاربر عادی به
جستجوی هشتگ ها می  پردازد و از پست  ها بازدید خواهد کرد؛ از

طرفی کامنت های معناداری را زیر پست کاربران قرار می  دهد، بنابراین
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اگر شما این فعالیت  ها را انجام دهید اینستاگرام مشکلی برای شما
پیش نخواهد آورد.

انجام اقدامات هدفمند

اگر در طول روز مدت  زمان زیادی را در اینستاگرام به سر می  برید باید

همیشه به  دنبال انجام اقدامات هدفمند باشید. به عنوان مثال اگر
صفحه تناسب اندام را برای خود راه  اندازی کرده  اید بهتر است با

کاربرانی در تعامل باشید که به تناسب اندام عالقه  مند هستند.

استخدام مدیر اینستاگرام

اگر شما یک مدیر حساب اینستاگرام را برای خود استخدام کنید شما را
از اخبار مربوط به پلتفرم مطلع خواهد کرد و هر گونه بروزرسانی که بر
روی الگوریتم  های اینستاگرام ایجاد شود در دسترس شما قرار خواهد

گرفت، همچنین با محدودیت  های روزانه هم آشنا خواهید شد.

استفاده از خودکارسازی هوشمند
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شما می  توانید با استفاده از ابزارهای اتوماسیون محدودیت  های
روزانه را کامال از بین ببرید، چرا که در صورت زمان  بندی ارسال پست،

الیک، کامنت و … هیچگونه محدودیتی بر روی پیج شما اعالم
نخواهد شد، زیرا این ابزارها به  صورت مستمر و طبق قوانین و

محدودیت  های اینستاگرام فعالیت  ها را انجام خواهند داد.

با توجه به بروزرسانی که اخیرا اینستاگرام انجام داده  است کمک گرفتن
از ابزارهای خودکارسازی تقریبًا غیرممکن است، چرا که الگوریتم های

اینستاگرام می توانند فعالیت  های شبیه به ربات شما را تشخیص
دهند و پیج شما را شادوبن کنند.

استفاده از چند حساب کاربری

بسیاری از افراد برای پیج های اینستاگرام خود استراتژی ایجاد  چند

حساب کاربری را مورد استفاده قرار خواهند داد، چرا که  می  توانند آن 
ها را  به حساب اصلی لینک دهند.

محدودیت  های جدید اینستاگرام

بسیاری از قوانینی که در اپلیکیشن اینستاگرام وجود دارند همیشگی
هستند یا این  که با از آپدیت های جدید به اینستاگرام اضافه خواهند

شد، بنابراین نمی  توانیم بگو�م که تمامی موارد باال از قوانین مربوط به
سال ۲۰ ۲۲ اینستاگرام هستند.

در واقع قوانین سختگیرانه  ای در اینستاگرام لحاظ شده  است که اگر

آن  ها را رعایت نکنید صفحه اینستاگرام شما تا ۷۲ ساعت محدود
خواهد شد. با توجه به  محدودیت  هایی که وجود دارد در یک ساعت

تنها می  توانید ۱۰ اکانت را دنبال کنید و ۶۰ حساب اینستاگرام را آنفالو
نما�د.
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هشتگ ها و کلمات ممنوع در اینستاگرام

هشتگ ها و متن  هایی در اینستاگرام وجود دارند که کامال خالف
قوانین عمل خواهند کرد، بنابراین بکار بردن آن  ها باعث می  شود پیج

شما شادوبن شود.

هشتگ های ممنوع مسیر شما را بسیار دشوار خواهند کرد، چرا که

همیشه در حال تغ�ر هستند و اطالعات مستقیمی از اینستاگرام در
مورد آن ها وجود ندارد.

سخن پایانی

پیروی از قوانین و محدودیت اینستاگرام به شما کمک می  کند که
فعالیت راحتی را در بستر این اپلیکیشن برای خود انجام دهید. قطعا

شما هم می دانید بسیاری از افراد در مورد اینستاگرام باورهای غلطی
دارند، به عنوان مثال اگر کامنت انگلیسی زیر پست اشخاص بالک شده

قرار دهید پیج آن  ها از بالک خارج خواهد شد که این کامال اشتباه
است. به  طور کلی با رعایت قوانین اینستاگرام می  توانید احتمال بالک

شدن پیچ خود را از بین ببرید.

با خرید فالوور فیک میتوانید احتمال بن شدن یا ریپورت شدن خود را
کاهش دهید چون هر چقدر فالوور باال داشته باشید بیشتر مورد توجه

اینستاگرام هستید.

سواالت متداول قوانین و محدودیت  های اینستاگرام

قوانین اینستاگرام چیست؟ +

قوانین الیک اینستاگرام چیست؟ +
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به اشتراك بگذاريد!
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« Log out .پشتیبانی دیجی ممبر Logged in as

ديدگاه...
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روش قرار دادن لینک
تلگرام در اینستاگرام
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خرید بازدید استوری
اینستاگرام

آموزش پازلی کردن عکس
در اینستاگرام



دانلود عکس پروفایل
اینستاگرام با ۹ روش

کارآمد



دیجی ممبر به عنوان یکی از معتبرترین و قدیمی ترین مراجع ارائه دهنده خدمات اینستاگرام و
تلگرام در ایران می باشد. خدمات اصلی سایت دیجی ممبر شامل خرید فالوور اینستاگرام، خرید

الیک اینستاگرام، خرید ویو اینستاگرام، خرید پیج اینستاگرام، خرید کامنت اینستاگرام و خرید ممبر
تلگرام، خرید ویو تلگرام می باشد. هدف دیجی ممبر ارائه بهترین خدمات با کمترین قیمت در سریع

ترین زمان ممکن می باشد.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

همکاری در فروشوبالگ
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