
رانندگی و  راهنامئی  قوانني 

 ايمن در بين راه در حال
دوچرخه سواری



امينی بيشرت در زمان رانندگی در مالء عام

 همواره با احتياط رانندگی کرده و در مورد افراد ديگر  رشکت کننده در
ترافيک، جوانب احتياط را رعايت کنيد۔

شيوًه رايج  رانندگی در آملان، رانندگی از سمت راست جاده ميباشد۔
 اين يک قاعده هميشگی است – و اين قاعده برای دوچرخه سواران و جاده
 های مخصوص دوچرخه  صدق ميکند. رانندگی در جهت خالف باعث ايجاد

 خطر برای خود راننده و برای ديگران ميشود۔ استفاده از کاله کاسکت
 مخصوص دوچرخه سواری ميتواند در صورت بروز تصادف، از جراحات سنگني
 در ناحيًه رس جلوگريی کند. پيشنهاد ميشود که از کاله کاسکت استفاده شود،

 در آملان اما استفاده از کاله کاسکت اجباری منيباشد۔  رانندگی در محلهای
 ورودی و خروجی )اتومبيلها( بايد با  توجه مخصوص و آماده برای  ترمز کردن

انجام شود۔

 دقت: اين احتامل وجود دارد که رانندگان  کاميون موقع پيچيدن، دوچرخه
 سواران را نبينند و يا ناديده بگريند. دوچرخه سوارانی که در کنار کاميونهای

 در حال پيچيدن به سمت چپ حرکت ميکنند، جان خود را به خطر می
اندازند، به اين خاطر بهرت است که در  پُشت کاميون حرکت کنيد۔

 چراغهای راهنام: در خيلی از چهارراهها حق تقدم از طريق چراغ راهنام
مشخص ميشود. معنی رنگها به قرار زير ميباشد

در صورت قرمز بودن، توقف کنيد و منتظر مبانيد!

 رنگ زرد نشان ميدهد که چراغ راهنام االن از حالت
قرمز به سبز و يا از حالت سبز به قرمز تغيري ميکند۔

 در صورت سبز بودن اشخاص اجازه دارند به راه خود
ادامه دهند.الخاصة۔

 تناوب سيگنال چراغ راهنامئی با چهار حالت سيگنال. اين چراغ راهنام برای دوچرخه
سوارانی که در خط وسايل نقليه در حرکت هستند نيز صدق ميکند۔

 در پياده روها اغلب برای افراد پياده چراغ راهنامئی مخصوص وجود دارد.
 دوچرخه سواران اما حتامً موظف به  پريوی کردن از اين چراغ راهنامها

 نيستند. در راههای مخصوص دوچرخه، چراغ راهنامئيهای ترکيبی برای پياده
 روها و دوچرخه سواران و يا چراغهای راهنامئی  چداگانًه مخصوص دوچرخه
 سواران وجود دارد. دوچرخه سواران بايد در راههای مخصوص دوچرخه بدون

 سيگنالهای مخصوص دوچرخه سواران، از چراغهای راهنامئی خيابان تبعيت
.کنند

 سيگنالهای مخصوص
پياده روها

 سيگنالهای مخصوص
 پياده روها و دوچرخه

سواران

 سيگنالهای مخصوص
دوچرخه
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رفتار درست در زمان رانندگی در جاده ها

 توجه: وسايل نقليًه در حال پيچيدن به سمت راست
 اغلب رانندگان اتومبيلهای سواری و کاميونها که به سمت راست می پيچند،
 به دوچرخه سوارانی که در مسري مستقيم در حرکت هستند، توجه منيکنند.
 به اين خاطر اين تکته برای دوچرخه سواران ُمهم است: حتی اگر حق تقدم

 با شامست، هميشه به اين نکته توجه داشته باشيد که آيا رانندگانی که
 به سمت راست می پيچند، شام دوچرخه سواران را ديده اند يا خري. برای

رعايت جوانب احتياط صرب کنيد۔

زمانيکه دوچرخه سواران قصد پيچيدن دارند
 دوچرخه سواران بايد در ارسع وقت با دست عالمت بدهند )دست خود را

 به سمت چپ و يا راست دراز کنيد(. يکبار پيش از انتخاب مسري و يکبار
 ديگر پيش از پيچيدن لطفاً به اطراف خود نگاه کنيد ) نگاه به پُشت رس( و
 به وسايل نقليًه ديگر و به پياده رو ها هم توجه کنيد. دوچرخه سواران بايد

 پيش از پيچيدن به سمت چپ، به وسايل نقليه ای که از روبرو ميآيند نيز
توجه داشته باشند۔

سبقت گرفنت
 دوچرخه سواران بايد موقع سبقت گرفنت از دوچرخه سواران ديگر،  فاصله 
 الزم را رعايت کنند. شام بايد هميشه پيش از سبقت گرفنت زنگ دوچرخه

 را به صدا دربياوريد، تا دوچرخه سوارانی که در جلوی شام در حال حرکت
 هستند، متوجه شام بشوند و شام نيز بايد عکس العمل آنها را زير  نظر

 داشته باشيد۔

رانندگی با دوچرخه در چه جاهائی مجاز ميباشد؟
 در حاشيًه کناری خط مجاز برای اتومبيلها: در جائيکه خط عالمت گذاری

 شدًه مخصوص دوچرخه سواران وجود نداشته باشد، دوچرخه سواران مجاز
 هستند که از خط اتومبيلها به استفاده کنند. شام بايد از سمت راست

 استفاده کنيد )پيشنهاد استفاده از سمت راست(. از رانندگی در حاشيًه
کناری و کودی جوی آب خودداری منائيد۔

جرميًه نقدی در موراد زير پا گذاشنت مقررات راهنامئی و رانندگی
 دوچرخه سواران بايد در صورت عدم رعايت قوانني راهنامئی و رانندگی،
 انتظار اخطار و يا جرميًه نقدی را داشته باشند، حتی اگر تصادفی اتفاق

نيافتاده باشد۔



 من در کدام جهت اجازًه رانندگی دارم؟
 دوچرخه سواران بايد در متام راهها و خيابانها از سمت

 راست حرکت کنند. رانندگی در راه مخصوص دوچرخه، در
 جهت خالف مجاز منيباشد. استثناء: وقتی که درسمت چپ
 راه مخصوص دوچرخه اين تابلو و يا يک تابلوی آبی رنگ

 نشاندهندًه عبور مجاز برای دوچرخه وجود داشته باشد، افراد
مجاز به رانندگی در هر دو جهت هستند۔

 خيابان يکطرفه: در اينجا رانندگی فقط در يک جهت مجاز
 ميباشد. استثناء: اين تابلوی اضافی به دوچرخه سواران اجازًه

 رانندگی در هر دو جهت را ميدهد الدراجات باستخدامها
بكال االتجاهني۔

 تابلوی ورود ممنوع: ورود به خيابانی که اين تابلو در
 آن نصب شده، ممنوع بوده، ُهل دادن دوچرخه اما مجاز

 ميباشد. استثناء: تابلوی "آزاد برای عبور  دوچرخه"  به افراد
 اجازه ميدهد که با دوچرخًه خود وارد اين خيابان بشوند.

در اين موارد به اتومبيلهائی که از روبرو ميآيند، توجه شود۔

 ممنوعيت برای دوچرخه ها: در اينجا رانندگی با دوچرخه
مجاز نيست، ُهل دادن دوچرخه اما مجاز ميباشد۔

 ممنوعيت برای هر گونه وسيلًه نقليه: در اينجا رانندگی
 با هيچ نوع وسيلًه نقليه ای مجاز نيست، ُهل دادن

دوچرخه اما مجاز ميباشد۔

 حق تقدم رعايت شود: در اينجا بايد حق تقدم برای
 وسايل نقليًه ديگر رعايت شود. در موارديکه در رس

 چهارراهها تابلوی نشان دهندًه حق تقدم وجود نداشته
 باشد، قانون "سمت راست پيش از سمت چپ" سنديت
 دارد. در چنني مواردی اتومبيلها و دوچرخه هائی که از

سمت راست ميآيند، حق تقدم دارند۔

 ايست – حق تقدم رعايت شود: در اينجا بايد توقف
کرده و حق تقدم را رعايت کرد۔

 محدودًه ترافيک ماليم )"خيابان مجاز برای بازی"(: در
 اينجا رانندگان کليًه وسايل نقليه مجاز هستند که با رسعت

 در حد رسعت يک فرد پياده رانندگی کنند. دوچرخه سواران
 هم بايد در اينگونه جاها آهسته، با احتياط و با رعايت
 امينی  ديگران رانندگی کنند. کسی که از يک محدودًه

ترافيک ماليم ميآيد، بايد حق تقدم ديگران را رعايت کند۔



تابلوهای ُمهم راهنامئی و رانندگی!

 راه دوچرخه )موظف به استفاده(: در اينجا يک راه دوچرخه
 نشان داده ميشود. دوچرخه سواران بايد از آن استفاده کنند. در

اينجا استفاده کردن از خط اتومبيل مجاز منيباشد۔

 راههای جداگانه برای پياده رو ها و دوچرخه سواران: جاده
 های پياده روها و دوچرخه سواران در کنار يکديگر قرار دارند.

 تابلوی راهنامئی معموالً بني اين دو راه قرار دارد. دوچرخه
 سواران بايد از راه مخصوص دوچرخه استفاده کنند )ممنوعيت

 استفاده از راه مخصوص اتومبيل(. دوچرخه سواران، حتی در
 موقع سبقت گرفنت، مجاز به استفاده از جادًه مخصوص پياده

روها نيستند۔

 راههای مشرتک برای پياده رو ها و دوچرخه سواران:
 دوچرخه سواران بايد از از راههای مخصوص دوچرخه استفاده
 کنند )ممنوعيت استفاده از راه مخصوص اتومبيل(. آنها بايد از

 اين راهها مشرتکاً با پياده روها استفاده کنند. به اين خاطر: برای
 ادامه دادن به راه و عبور از بني عابران پياده، با احتياط رانندگی

کنيد و زنگ بزنيد۔

 پياده روها: دوچرخه سواران نبايد از پياده رو استفاده کنند!
 ُهل دادن دوچرخه در پياده رو اما مجاز ميباشد. افراد حتی

 در پياده روهائی که در آنها اين تابلو وجود ندارد نيز مجاز به
 رانندگی با دوچرخه نيستند. در صورت عدم وجود راه برای

 دوچرخه سواران، اين افراد مجبور به استفاده از جادًه مخصوص
 وسايل نقليًه ديگر )در کنار اتومبيلها(  هستند. استثناء: کودکان

 تا سن  ۸ سالگی موظف به رانندگی در پياده رو هستند. يک
 تابلوی اضافی با منت "آزاد برای عبور دوچرخه" به همًه افراد

 اجازه رانندگی با رسعت در حد يک فرد پياده را ميدهد. کودکان
 تا سن ۱۰ سالگی اجازًه رانندگی با دوچرخه در پياده رو را

دارند۔

 خيابان مخصوص پياده روها )ممنوع برای اتومبيلها(:
 دوچرخه سواران در اينجا هم اجازًه رانندگی با دوچرخه را

 ندارند. اين افراد بايد پياده شوند و دوچرخه را ُهل بدهند.
 استثناء: در صورت وجود تابلوی "آزاد برای عبور دوچرخه"  افراد
 ميتوانند در پياده روهای ممنوع برای اتومبيلها )معموالً در مرکز

 شهر، محل خريد( با دوچرخه با رسعت در حد يک فرد پياده
رانندگی کنند. در اين نوع جاها حق تقدم با افراد پياده ميباشد۔

 راه عبور افراد پياده از عرض خيابان: افراد پياده موقع عبور
 از عرض خيابان حق تقدم دارند. رانندگان کليًه وسايل نقليه،
 حتی دوچرخه سواران نيز بايد منتظر مبانند و به افراد پياده

فرصت عبور بدهند۔
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  عضو        )باشگاه 
رانان دوچرخه    عمومی 

بشويد   آلمان( 
از چند جهت سود برب: 

امداد رسانی اختصاصی در موارد خسارت، در آملان

 دريافت اختصاصی مجلًه اعضاء و خربنامه

بيمًه حقوقی و بيمًه شخص ثالث

مشاوره در موارد حقوقی

 مزيت نزد رشکای کاری ما

adfc.de/mitgliedschaft 

فعال شويد! 
 باشگاه عمومی دوچرخه رانان آملان ) ( در رسارس آملان بيش
 از ۱۲.۰۰۰ عضو افتخاری دارد که در ۵۰۰ گروه محلی فعال
 ميباشند۔ به ما بپيوند و با ما برای تغيري قوانني راهنامئی و
  رانندگی با استفاده بيشرت از دوچرخه  همکاری کن۔ آدرس

 باشگاه عمومی دوچرخه رانان آملان )( در نزديکی محل زندگی
خود را تحت آدرس زير پيدا ميکنی

adfc.de/vorort 
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(ADFC) انجمن رسمی باشگاه عمومی دوچرخه رانان آملان

 موِرن اشرتاسه ۶۹، در ۱۰۱۱۷ برلني،
  kontakt@adfc.de تلفن: ۲۰۹۱۴۹۸-۰ ۰۳۰| امييل: 

  www.adfc.de

      نسخًه آگوست ۲۰۲۲

ADFC

 !


