
:استثناء   

 دیتوانیم عالمت نیا وجود صورت در

 .دیبشو ابانیخ نیا وارد

 .دیباش ندیآیم شما جهت به که یینهایماش مواظب
 

 راست ای چپ سمت به دنیچیپ
 

  که دیبده عالمت دست با بموقع شهیهم دنیچیپ موقع

 .دیچیپیم یسمت چه به
  ینهایماش که دیباش مطمئن تا عقب به دیکن نگاه شهیهم

 .انددهید را شما عالمت شما کینزد

 .دیباش ادهیپ نیعابر مواظب

 .دیباش ندیآیم مقابل از که یینهایماش مواظب چپ سمت به دنیچیپ هنگام

 

 

 گرفتن سبقت
 

 او از یکاف اندازه به دیبا دیریگیم سبقت یگرید سوار دوچرخه از اگر

 او تا دیبزن زنگ گرفتن سبقت از قبل. دیباش داشته فاصله

 .بشود شما متوجه

 

 
 

 گرید ه  ینقل لیوسا و دوچرخه یبرا ممنوعه یعالمتها
 

 

 .است ممنوع دوچرخه یبرا ورود نجایا
 وارد و ادهیپ دوچرخه دازیتوانیم شما 

 .دیبشو ابانیخ نیا 

 
 

 .است ممنوع ه  ینقل لیوسا تمام یبرا ورد نجایا
 وارد و ادهیپ دوچرخه دازیتوانیم شما

 .دیبشو ابانیخ نیا 

 

 روادهیپ منطقه  
 

 .است ممنوع یسوار دوچرخه نجایا
 دوچرخه از دیبا منطقه نیا از عبور یبرا

 .دیشو ادهیپ

 
 :استثناء

  منطقه نیا در عالمت نیا که یصورت در
  در و نجایا دیتوانیم باشد شده نصب

 .دیکن حرکت دوچرخه با رو ادهیپ
  دارند تقدم حق نجایا ادهیپ نیعابر یول

 .دیکن حرکت کم یلیخ سرعت با دیبا نیهم یبرا

 
 

  حق حرکت داریددر چه جهتی

  دوچرخه ریمس شهیهم دیبا سوار دوچرخه

 .کند استفاده را ابانیخ راست سمت
 

 :استثناء
  باشد شده نصب عالمت نیا اگر

 .است مجاز جهت دو هر در حرکت
 

 

 طرفه کی ابانیخ
  که یجهت در فقط حرکت نجایا

 .است مجاز دهدیم نشان تابلو

 

 :استثناء
  باشد شده نصب عالمت نیا اگر

 .است مجاز جهت دو هر در حرکت

 

 

 ممنوع ورود
که  ییابانهایورود به خ  

عالمت را دارند ممنوع است نیا . 
 و ادهیدوچرخه پ دازیتوانیم شما 

.دیبشو ابانیخ نیوارد ا

 (یاجبار استفاده) دوچرخه ریمس

 
 .دهدیم نشان را دوچرخه ریمس عالمت نیا

 .کند استفاده ریمس نیا از دیبا یسوار دوچرخه هر

 .ندارد را ابانیخ از استفاده حق دوچرخه نجایا
 

 

 (جدا ) دوچرخه و ادهیپ عابر راه

 
 هستند گریکدی کنار دوچرخه ریمس و رو ادهیپ 

 .گرفته قرار دو نیا نیب معموال عالمت نیا

 .کند استفاده دوچرخه ریمس از دیبا سوار دوچرخه
 ندارد، را رو ادهیپ از استفاده حق دوچرخه

 .ردیبگ سبقت یگرید دچرخه   از که یوقت یحت
 

 

 (مشترک ) دوچرخه و ادهیپ عابر راه

 
 کند، استفاده دوچرخه ریمس از دیبا سوار دوچرخه

 .کندیم استفاده ریمس نیا از هم ادهیپ عابر یول
 دیباش ادهیپ نیعابر مواظب ریمس نیا در نیهم یبرا

 .دیبزن زنگ الزم موقع در و 
 

 

 رو ادهیپ
 

 (نباشد موجود عالمت نیاگرا یحت) رو ادهیپ زا استفاده

 .است ممنوع دا  یاک دوچرخه یبرا
 از و دیشو ادهیپ دوچرخه از دیبا رو ادهیپ در

 ندارد وجود دوچرخه ریمس نجایا اگر. دیکن عبور نآ

 زدیکن حرکت ابانیخ در دیبا

 

 رو ادهیپ در دیبا یسالگ هشت تا هابچه :استثناء

 توانندیم یسالگ ده تا هابچه. شوند سوار دوچرخه

 .شوند سوار دوچرخه رو ادهیپ در
 



 

ابانیحرکت مطمئن با دوچرخه در خ  
 

یو رانندگ ییراهنما نیقوان نیمهمتر  
یدوچرخه سوار یبرا  

 

 

 

 

 

 

 

 :توجه

 .کرد یسوار دوچرخه ای یرانندگ راست سمت در شهیهم دیبا آلمان در
 استفاده یول ستین یاجبار یسوار دوچرخه یبرا یمنیا کاله از استفاده

 .شودیم هیتوص آن از

 .کند یریجلوگ خطرناک صدمات از تواندیم یمنیا کاله

 
 .دیکن یسوار دوچرخه گرید ه  ینقل لیوسا به توجه و اطیاحت با شهیهم

 .دیباش ترمز به آماده یفرع یراهها از عبور هنگام در

 
 :توجه
 .است ادیز یلیخ ندینب سوررا دوچرخه ونیکام کی راننده نکهیا امکان

 .دینکن حرکت آن یپهلو و دیبمان ونیکام کی پشت شهیهم نیهم یبرا

 
 د؟یدار یسوار دوچرخه اجازه   کجا
 .دیکن حرکت دوچرخه ریمس در دیبا شهیهم

  .دیکن استفاده ابانیخ از دیتوانیم نبود موجود دوچرخه ریمس اگر

 .کند حرکت ابانیخ. راست سمت شهیهم دیبا سوار دوچرخه

 

 دیبده تقدم حق 
 

 .دیبده تقدم حق گرید هینقل لیوسا به دیبا نجایا
 نباشد یعالمت ای ییراهنما چراغ راه چهار در اگر

 دیایم راست سمت از که یاهینقل لهیوس شهیهم

 .دارد تقدم حق
 

 

 دیبده تقدم حق ست،یا 
 

  دیستیبا دیبا نجایا

 .دیبده تقدم حق گرید هینقل لیوسا به و

  

 

 کم کیتراف با منطقه
 

  فقط هینقل لیوسا همه منطقه نیا در

 .دارند حرکت حق کم یلیخ سرعت با
 (ادهیپ عابر کی سرعت با)
 

 

 ادهیپ عابر عالمت
 

 ابانیخ از عبور یبرا ادهیپ عابر نجایا

  دیبا هینقل لیوسا همه  . دارد تقدم حق

 .بشوند ادهیپ نیعابر عبور منتظر

 
 

 
 

 یرانندگ و ییراهنما نیقوان تیرعا عدم صورت در یپول مه  یجر
 

  یمال مهیجر با دیبا نکند تیرعا را یرانندگ نیقوان یسوار دوچرخه اگر

 .باشد نشده یتصادف اگر یحت. کند حساب ینیسنگ
 

 
 
 
 
 
 
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club  
(ADFC) Kreisverband München e.V.               
E-Mail: asyl@adfc-muenchen.de   

 چندیپیم راست سمت به که یینهایماش به توجه
 

 سمت به که ییونهایکام و نهایماش
 چندیپیم راست

 از که را یسواران دوچرخه معموال

 .نندیبینم گذرندیم ییراهنما چراغ
 یراهنما چراغ یوقت یحت نیهم یبرا
 است، سبز سوار دوچرخه یبرا

 .است دهید را شما راننده که دیشو مطمئن

 .دیبشو ونیکام ای نیماش عبور منتظر دیستین مطمئن اگر
 

 

 یرانندگ مهم عالئم از تا چند
 

 چراغ چهارراهها از یلیخ در

  ییراهنما
 ه  ینقل لیوسا آمد و رفت

 .کندیم میتنظ را

 
 .شد سبز چراغ منتظر و کرد توقف دیبا است قرمز چراغ که یوقت

 .دیدار عبور حق است سبز چراغ که یوقت

 
 از ای قرمز به سبز از ییراهنما چراغ االن که دهدیم نشان زرد چراغ

 .شودیم عوض سبز به قرمز

 

 مخصوص چراغ هارو ادهیپ از یبعض در
 دارد وجود ادهیپ عابر یبرا

 

  مشترک چراغ دوچرخه یرهایمس از یبعض در
 دارد وجود دوچرخه و ادهیپ عابر یبرا

 

 

دوچرخه یبرا مخصوص چراغ ای  

 

 

 نبود، دوچرخه یبرا مخصوص چراغ دوچرخه ریمس در اگر
   .دیکن توجه ادهیپ عابر چراغ به حتما دیبا

 

Farsi 
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