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عبور و مرور در آلمان –
به چه اموری باید توجه کرد؟

قوانین عمومی عبور و مرور در آلمان
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به آلمان خوش آمدید!
شما روزان��ه در خیابانهای آلمان چه به عنوان عابر پ�ی��اده ،دوچ��رخ��ه س��وار،
مسافران ات��وب��وس و ی��ا ت��رام��وای شهری و ی��ا ب��ا موتورسیکلت و خ��ودرو
شخصی در ح��ال رف��ت و آم��د هستید .ب��رای ایمنی شما و همچنین حفظ
ایمنی شهروندان به طور کلی یک مجموعه قابل مالحظه از قوانین ترابری
در آلمان در دست اس��ت .برخی از قوانین ب��رای شما آشنا و گروهی دیگر
ناآشنا به نظر می رسند.
اما مهمترین قانون این است :گذشت داشته باشید و دیگران را به مخاطره
نیندازید!
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عابر پیاده
در شهرها پ �ی��اده روی وی��ژه ع��اب��ران
موجود است .همیشه از این پیاده
روه��ا استفاده کنید .خیابانها ویژه
خ� ��ودروه� ��ای م ��وت ��وری و دوچ��رخ��ه
اس��ت .چنانچه ی��اده رو در دسترس
ن��ب��اش��د از ام � �ت� ��داد خ� �ط ��وط وی� ��ژه
دوچرخه سواری استفاده کنید.

در مناطق بیرون شهری می توانید تنها از سمت چپ خطوط ویژه خودروها
ن هایی را که از روبرو می آیند تشخیص
استفاده کنید تا بدین وسیله ماشی 
دهید و در صورت لزوم به کنار جاده بروید .اگر در یک گروه مشغول پیاده روی
هستید ،پشت سر هم راه بروید..

ب���ه ه��ن��گ��ام غ� � ��روب و ی���ا ش �ب �ه��ا از
ل��ب��اس��ه��ای روش����ن و ی��ا ش��ب نما
استفاده کنید.

۷
گاهی برای عابران پیاده مسیرهای
وی��ژه و ی��ا بخشهای ش�ه��ری خاص
تعبیه شده است.

در مناطقی که طرح ویژه آرامش عبور و مرور شهری وجود دارد ،عابران
مجازند از تمام فضای خیابان بهره ببرند و رانندگان خودروهای موتوری و
دوچرخه سواران باید به پیاده ها توجه ویژه نمایند .در این مناطق به عنوان
نمونه سه چرخه کودکان می توانند در سراسر خیابان استفاده شوند اما
عابران و رانندگان باید هردو رعایت قوانین را در نظر بگیرند اما یک حق تقدم
ویژه وجود ندارد.
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دوچرخه سواران می توانند گاهی از مسیر عبور عابران
پیاده استفاده کنند در این صورت باید تابلوی ویژه ای
در این مناطق موجود باشد .مراعات دوجانبه حقوق
یکدیگر در اینجا بسیار مهم است.
هنگامی که قصد عبور از خیابانی
را داری ��د ،باید ب��ه شکل مستقیم و
سریع از خیابان بگذرید .به رانندگان
خ� ��ودروه� ��ای م ��وت ��وری و دوچ��رخ��ه
س � ��واران ت��وج��ه ک �ن �ی��د .س �ع��ی کنید
تا حد ممکن از رد ش��دن از میان ُبر
های بین ماشین های در حال توقف
خودداری کنید .برای عبور از گذرگاه
هایی استفاده کنید که برای این امر
تعبیه شده اند حتی اگر این کار راه
شما را کمی طوالنی تر نماید.
	چراغ های راهنمایی:
برای عابران پیاده همیشه
چراغهای ویژه ای وجود دارد
به ویژه در سر چهار راهها! پشت
چراغ قرمز توقف کنید .چراغ
سبز نشانه عبور مجاز است با این
هم همیشه مواظب باشید تا
مطمئن شوید که ماشین ها و
دوچرخه ها واقعاً ایستاده اند.

مسیرهای مشترک دوچرخه
سواران و عابران پیاده

۹
بر روی ستون چراغ خطرها یک دکمه زرد وجود دارد ،برای
سبز شدن چراغ این دکمه را باید فشار داد ،صبر کنید تا چراغ
قرمز شود.

 خطوط عابر پیاده:
با وجود این خطوط می توانید
با اطمینان از خیابان گذر کنید.
ماشینها باید توقف کنند.
مواظب باشید و نشان دهید که
قصد دارید از خیابان عبور کنید.
صبر کنید تا مطمئن شوید که
ماشین ها و دوچرخه ها واقعاً
ایستادهاند ،سپس بی وقفه از
خیابان بگذرید.
 میدانک ها :
خودروها اجباری ندارند که اینجا
توقف کنند ،بنابراین به دقت
نگاه کنید تا اطمینان حاصل
نمایید جاده خلوت است و
سپس با سرعت بگذرید .در این
میدانک ها می توانید توقف
کنید تا ماشینهای روبرو رد
شوند.
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 توجه :به هنگام عبور از خیابانهای دارای تراموا ،حق تقدم را به این
خودروها بدهید ،چرا که ترامواها نمی توانند سریعا ترمز بگیرند.

چنانچه کودکان همراه شما هستند،
دس��ت آنها را بگیرید تا ناگهان به
میان خیابان نپرند.

۱۱
چنانچه خودروی با چراغ خطر آبی و
ی��ا آژی��ر مشاهده ک��ردی��د .باید کامال
توجه کنید و از رفتن به وسط خیابان
ب �پ��ره �ی��زی��د .ای ��ن م��اش�ی�ن�ه��ا م�ع�م��وال
خ � ��ودرو پ �ل �ی��س ،آت���ش ن �ش��ان��ی و یا
آمبوالنس کمک ه��ای اضطراری
هستند.

در آل� �م���ان ات� ��وب� ��وس ه���ا ب���ا اش� ��اره
دس ��ت ت��وق��ف نمیکنند .آن �ه��ا تنها
در ایستگاهها نگه م��ی دارن ��د ،در
این ایستگاهها ساعت رفت و آمد
اتوبوس ها درج شده است.

همیشه ب��ه ج���اده ن �گ��اه ک�ن�ی��د و از
ع��وام�ل��ی ک��ه تمرکز ح ��واس شما را
محدود می کنند بپرهیزید.
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دوچرخه سواران
به طور کلی قوانین مربوط به رانندگان مانند حق تقدم ،خیابان یک طرفه و
چراغ خطر وسایل نقلیه موتوری شامل دوچرخه سواران نیز میشود.
 هر دوچرخه ای باید شامل المپ ،ترمز و زنگ باشد.
زنگ با صدای واضح و روشن

دو ترمز مجزای عقب و جلو
شب نمای سفید
چراغ سفید جلو

دینام الکتریکی
و یا مکانیکی

شب نمای بزرگ سرخ و
چراغ پشت به رنگ سرخ.
شب نمای کوچک
سرخ (نصب شده
در فاصله ۰۶سانتی
متری گلگیر

دو عدد نوارهای
شبرنگ زرد برای
تایرها

دو شب نمای زرد
برای هر رکاب

 بیش از یک نفر مجاز نیست سوار دوچرخه باشد.

۱۳

کودکان باید در صندلی های
تعبیه شده ویژه و یا کالسکه
های متصل سوار شوند.

 دوچرخه سواران باید به هنگام رانندگی منتهی الیه راست جاده
رانندگی کنند با این همه باید فاصله خود را از ماشینهای پارک شده
نگاه دارید تا باز شدن ناگهانی در یک ماشین به شما آسیبی نرساند.
 هنگام راندن دوچرخه ،در کنار هم نروید .بلکه پشت سر هم حرکت
کنید.
 چنانچه قصد دارید به راست و
یا چپ گردش کنید همیشه با
دست عالمت بدهید.
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 چنانچه در جاده ها تابلوی مشخصی برای حق تقدم عبور مشاهده
نمیشود رانندگان سمت راست جاده بر سر چهارراه ها حق تقدم دارند
(یعنی از راست به چپ) .بر سر چهارراه های راست به چپ ،رانندگان
خودروهای موتوری باید به دوچرخه سوارانی که از سمت راست می
آیند حق تقدم بدهند.
 برای دوچرخه سواران قوانین
ویژه ای وجود دارد ،برای نمونه
چراغ های خطر رانندگان
دوچرخه و یا ورود به خیابانهای
یکطرفه از خالف جهت میسر
رانندگان.
عالمت "ورود آزاد
برای دوچرخه "

 اگر در کنار جاده نماد آبی رنگ با سمبل دوچرخه
سفید مشاهده میشود باید از همین مسیر
استفاده شود .چنانچه چنین عالمتی در دسترس
نیست ،دوچرخه سواران میتوانند در جاده و یا در
مسیر ویژه دوچرخه سواران حرکت کنند.

مسیر دوچرخه
سواری

۱۵
 ورود به جاده هایی خاصی برای دوچرخه سواران اکیداً ممنوع است.
از آن جمله اند اتوبان ها و یا بزرگراه های ویژه ماشین های سنگین.
همچنین مسیر پیاده روی می تواند با عالمت مسیر دوچرخه سواری
شروع شود .در این صورت دوچرخه سواران مجاز نیستند تندتر از عابران
پیاده حرکت کنند و باید رعایت آنها را بنمایند.
 در صورت نوشیدن مشروبات الکلی از دوچرخه سواری خودداری کنید.
 به هنگام تلفن کردن از دوچرخه سواری خودداری کنید.
 توجه :هنگامی که راننده یک کامیون گردش به راست می کند ،ممکن
است شما را نبیند ،بنابراین بهتر است پشت کامیون بمانید.
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 به هنگام دوچرخه سواری از کاله کاسکت ایمنی استفاده کنید.
 تنها کودکان باالی  ۸سال
مجازند در خیابانها دوچرخه
سواری کنند .کودکان در آلمان
در کالس ۳۰دبستان یک آزمون
دوچرخه سواری می گذرانند.

 هنگامی که ترافیک قابل پیش بینی نیست باید از دوچرخه پیاده شوید
و مانند یک عابر پیاده عمل کنید.

۱۷
رانندگان وسائط نقلیه موتوری کوچک،
موتورگازی ،موتور سیکلت
در آلمان وسائط نقلیه موتوری متفاوتی وجود دارد که هر کدام دارای
قوانین خاص خود هستند .اما قانون زیر شامل حال همه این موتور های
دوچرخ میشود :استفاده از کاله ایمنی ،داشتن بیمه حوادث و همچنین
دارا بودی یک سن قانونی برای موتورسواری اجباری است.

برای موتورسواری همچنین دارا بودن یک گواهینامه ویژه و یا گواهی آزمون
الزامی محسوب میشود .چنانچه شما دارای یک گواهینامه بین المللی و یا
غیر آلمانی هستید ،حتماً کسب اطالع کنید که گواهینامه شما تا چه مدت
قابل اعتبار است و با آن مجازید با چه وسایل نقلیه موتوری رانندگی کنید.
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عموماً همه وسایل نقلیه موتوری
دارای دو چرخ باید تنها در خیابانها
اس�ت�ف��اده ش��ون��د .در ای��ن م�ی��ان تنها
موتور گازی های کوچک مانند وسپا
ک��ه بیش از  ۲۵کیلومتر در ساعت
س��رع��ت ن��دارن��د م�ج��ازن��د در مناطق
ب �ی��رون ش �ه��ری و ب��ا وج���ود ت��اب�ل��وی
دوچ ��رخ ��ه س � ��واری در آن م�س�ی��ره��ا
حرکت کنند.
موتورهای گازی و وسپا مجاز نیستند که از میان ترافیک میان ماشین ها
مارپیچ بروند.
موتورسواران تنها اجازه دارند حداکثر دو نفره سوار شوند .کودکان را سوار
موتور سیکلت نکنید.
در صورت نوشیدن مشروبات الکلی از
موتور سواری خودداری کنید.

۱۹
رانندگان خودرو
برای رانندگی در آلمان شما نیازمند به یک گواهینامه معتبر هستید .چنانچه
شما دارای یک گواهینامه بین المللی و یا غیر آلمانی هستید ،حتماً کسب
اطالع کنید که گواهینامه شما تا چه مدت قابل اعتبار است و با آن مجازید با
چه وسایل نقلیه موتوری رانندگی کنید .خودروی شما باید دارای بیمه باشد.
چنانچه شما ماشین یک دوست و یا آشنا را قرض میگیرید ،اطمینان حاصل
نمایید که آیا برای شما به عنوان راننده ماشین بیمه ای وجود دارد یا نه.
 همه مسافران داخل ماشین – به اضافه صندلی عقب  -باید کمربند
ایمنی خود را ببندند.
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 کودکان زیر  ۱۲سال که قد آنها کوتاهتر از  ۱۵۰سانتیمتر است باید در
صندلی های مخصوص برای کودکان بنشینند.
 به هنگام رانندگی از استفاده از تلفن همراه ،نوشتن پیامک و دیگر
وسایل الکترونیکی مانند تلفن هوشمند خودداری کنید.
 در صورت نوشیدن مشروبات الکلی رانندگی خودداری کنید.
 در جاده ها و خیابان های آلمان حداکثر سرعت متفاوت است .بسته
به وضعیت جاده و همچنین شرایط آب و هوایی موارد ایمنی ویژه
ای باید رعایت شوند و باید آهسته تر رانندگی کرد.

۲۱



چنانچه دچار تصادف شدید به
شماره اضطراری  ۱۱۲تماس
بگیرید .در محل تصادف تا
پلیس برسد.

 عالمت قزمز به معنی ایست مطلق است! از این رو هیچگاه از چراغ
قرمز و یا تابلوی ایست نگذرید.
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در شهر ...
رعایت قوانین و احتیاط به ویژه در مناطق شهری بسیار مهم است .در این
مناطق عابران پیاده ،دوچرخه ها ،اتوبوسها ،کامیونها و گاهی ترامواهای
شهری در رفت و آمدند و شهر پر از چراغ خطر و چهارراه است.

آغ ��از و پ��ای��ان م��ح��دوه شهری و یا
بخش ه��ا در آل�م��ان ع�لام��ت گ��ذاری
شده اند.

در مناطق شهری حداکثر سرعت  ۵۰کیلومتر در ساعت و در مناطق
مسکونی  ۳۰کیلومتر در ساعت اس��ت .به طور معمول این محدودیت
شامل کل ناحیه عالمت گذاری شده میشود .گاهی حداکثر سرعت مجاز
 ۳۰ ،۲۰ ،۱۰و یا  ۴۰کیلومتر در ساعت است .همیشه به تابلوهای مذکور
توجه کنید.

شروع محدوده
مجاز  ۳۰کیلومتر در
ساعت

حداکثر سرعت
مجاز

۲۳

به هنگام گردش به راست و چپ بسیار محتاط باشید به ویژه اگر شما در
مناطقی هستید که دید کافی ندارید .نخست همیشه به عابران پیاده و
دوچرخه سواران روی خط مستقیم حق تقدم بدهید.
همچنین در مناطق حومه ای و بیرون شهری باید با کمربند ایمنی رانندگی
کنید و مراقب کودکان همراه باشید.
.
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در جاده های حومه ای بین شهری ...
در ح��وم��ه ه��ا و در ج ��اده ه��ای بین
ش �ه��ری ح��داک �ث��ر س��رع��ت م �ج��از ۱۰۰
کیلومتر در س��اع��ت اس��ت و اغلب
ح��ت��ی ک �م �ت��ر از ای�� ��ن .ت��اب��ل��وه��ا ای��ن
محدودیت ها را مشخص میکنند.
ب��ه ه�ن�گ��ام سبقت در ای ��ن مناطق
بسیار محتاطانه عمل کنید .چنانچه
ت���اب���ل���وی س��ب��ق��ت م��م��ن��وع ق��اب��ل
مشاهده
است تحت هیچ شرایطی سبقت نگیرید .همچنین
خطوط غیر منقطع  -متصل – نشانه ممنوعیت
سبقت است.
سبقت ممنوع

به هنگام گردش به چپ به رانندگان جهت مخالف توجه کنید.

۲۵
در بزرگراه ها ...
معموال اتوبان ها برای هر جهت  ۲خط موازی دارند .حد اکثر
در این نواحی
ً
سرعت مجاز  ۱۳۰کیلومتر در ساعت است.
گاهی محددویت های دیگری نیز وجود دارد که بر روی تابلوها عالمت
گذاری شده اند.
در بزرگراه ها نیز باید همیشه در سمت راست حرکت کرد .برای سبقت باید از
سمت چپ خودروی کُ ندرو گذر کرد .سبقت از سمت راست و دنده عقب
و نیز دور زدن مطلقاً ممنوع است.
به هنگام مواقع اض�ط��راری و یا سانحه مجازید در کنار ج��اده در مناطق
مشخص شده نگاه دارید.
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۲۶

قوانین عمومی عبور و مرور در آلمان

به هنگام سانحه حتماً از جلیقه های خطر استفاده کنید که باید پیشاپیش
در هر ماشینی تعبیه شده باشد .در غیر این صورت غیر قانونی خواهد بود.
برای توقف در مناطق استراحتی مشخص شده با تابلو نگاه دارید و تنها از
مسیرهای عالمت گذاری شده داخل و خارج شوید.
هیچگاه پای پیاده وارد بزرگراه نشوید.

اطالعات بیشتر:
www.germanroadsafety.de
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:اطالعات انتشاراتی
:چاپ و نشر

انستیتوی پژوهش بیمه تصادفات
Unfallforschung der Versicherer (UDV)
Wilhelmstraße 43/43 G, 10117 Berlin
Postfach 08 02 64, 10002 Berlin
www.udv.de, www.gdv.de
سازمان غیرانتفاعی نگاهبان ترابری
Deutsche Verkehrswacht e.V.
Budapester Straße 31, 10787 Berlin
www.deutsche-verkehrswacht.de
سازمان مستقل ایمنی ترابری آلمان
Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.
German Road Safety Council
Auguststraße 29, 53229 Bonn
www.dvr.de
:ویراستاری
Klaus Brandenstein (UDV), Jörg Ortlepp (UDV)
Kay Schulte (DVR), Daniel Schüle (DVW)
:طراحی و صفحه آرایی
pensiero KG, www.pensiero.eu
:منابع و مأخذ عکسها
RedDaxLuma - fotolia.com :صفحه عنوان
;Heiko Küverlin - iStock :۶ صفحه
;mma23 - fotolia.com :۱۷ صفحه
;Marjot - iStock :) (باال۱۸ ; صفحهMichael Luhrenberg - iStock :۷ صفحه
;Thomas Stefan Wagner :) (پایین۸ صفحه
;Vera Stadler :) (پایین۱۸ صفحه
;villy_yovcheva - iStock :) (باال۹ صفحه
;RRF - fotolia.com :۱۹ صفحه
;Terry J. Alcorn - iStock :) (باال۱۰ صفحه
;Susan Chiang - fotolila.com :۲۱ صفحه
;lisovoy - fotolia.com :) (پایین۱۰ صفحه
;Gina Sanders - fotolia.com ۲۱ صفحه
;k_rahn - fotolia.com :) (باال۱۱ صفحه
:)(اال و پایین
;Vera Stadler :) (وسط۱۱ صفحه
;Christian Müller - fotolia.com :۲۲ صفحه
;Avanne Troar - fotolia.com :) (باال۳ صفحه
;Karl-Heinz Wagner :۲۴ صفحه
;kara - fotolia.com :۱۴ صفحه
;GAP artwork - fotolia.com
 ح �ق��وق اس �ت �ف��اده از عکسهای م��وج��ود در ای��ن:) (باال۱۶ صفحه
دفترچه راهنما وی��ژه اداره راهنمایی و رانندگی
.آلمان و اداره مربوطه بیمه حوادث است
2016  اکتبر:سخه

نسخه فارسی
ای��ن دفترچه راهنما ب��ه زب��ان�ه��ای دی�گ��ر و به
رایگان در دسترس است.
نشانی دانلود رایگان:
www.germanroadsafety.de

