
 

 

 مهندسی عمران و تاریخچه آن

باشد. مهندسی عمران بر زیرساخت جهان که شامل امور آبی، فاضالب، های مهندسی میشاخهترین مهندسی عمران از گسترده

های حمل ، کانالبرای کشاورزی رسانیآبهای ها، کانالها، تونلبزرگراههای انتقال، خطوط ریلی، برج /خطوطها، سدها، نیروگاه

 ؛دوشها و غیره میخراشعتی، آسمانهای صنها، ساختمان، باندهای فرودگاه، ترمینالعمومی و نقلو نقل، کنترل ترافیک، حمل 

 تمرکز دارد.

:از اندعبارت های مهندسی عمرانترین زیرمجموعهمهم  

 مهندسی سازه .1

 مدیریت ساخت .2

 رسانیآبمهندسی منابع آب و  .3

 و نقلمهندسی حمل  .4

 خاکمهندسی فونداسیون و  .5

 زیستمحیطمهندسی  .6

 مهندسی هیدرولیک .7

 مهندسی ساحل و اقیانوس .8

ها را در سراسر جهان شکل تاریخ ملتبدون اینکه به چشم آیند  هاآنسازند. جهان را می هایزیرساختمهندسین عمران 

سالمت عمومی، امنیت و  درمهندسین عمران در نظر گرفتن نقش  بدونرا توانند زندگی ی از مردم نمیدهند. بسیارمی

 زندگی تصور کنند. هایاستاندارد

 تاریخچه

 .که در تعامل با هم هستند کنندمیی طراحی هایسیستممهندسین عمران باشد. ترین شاخه مهندسی میمهندسی عمران قدیمی

برای جدا کردن این مهندسان از سایر  "عمران"کلمه  .است زیستمحیطدیگر موضوعات مهم برای مهندسان عمران، حفظ  از

 .شودمیاستفاده  ،فعالیت دارند ، برقی، یا مکانیکینظامی هایپروژهمجوز که در دارای  متخصصین

 مهندسین عمران و معماران

 . مهندسی، بخش عظیمی از نقش معماران یا سازندگانشدمینفر خالصه  کنقش معمار و سازنده در یدوران باستان، در 

ه ب و دیوار بزرگ چین هاقناتها، )راه قدیمی رومانیایی(، پل آپیا جادهپارتنون، معبد  های عظیم مانند اهرام،پروژه درخصوص به

جای به عباراتاین ، اختالف واضحی بین مهندسی عمران و معماری وجود نداشت و قبل از عصر مدرن حاضررفت. تا شمار می

 .ندشدمیهم استفاده 



 

 

 

غارها  آخرین بار از های ساخته شده کردند.مسکن قالب جامعه و ها شروع به زندگی درآمد که انسان به وجودمعماری زمانی 

 استفاده شد.سال قبل از میالد مسیح  8000محل سکونت  عنوانبه

 هاییوهشبه بهبود ابزار و  توانمیبا استفاده از نقاشی غارها و خط هیروگلیف مصری  غذا شکل گرفت. مهندسی اولیه در رابطه با

 اولین اقدامات مهندسی پی برد. عنوانبهشکار  در کشاورزی و وریبهرهافزایش 

بلکه سال،  300یا  200یا  100شده است. نه  صرفآن زمان  ها برای ساختهای عظیمی در تاریخ وجود دارند که قرنسازه

دیوار بزرگ، بلکه چندین سازه مشهور  تنهانهبرای ساخت دیوار بزرگ چین زمان برده شده است.  زمانسال  2000بیش از 

 .استه ها برای ساختشان زمان صرف شددیگر قرن یهاسازه از و بسیاری میالن جهان مانند برج کج، کلیسای جامع

 



 

 

یک  در. ساخت و طراحی ساختمان استای منطقه صورتبه به لحاظ ماهیتهای مهندسی عمران و معماری تاریخچه پروژه

فات لی اختالباشد. دلیل اصدر آالسکا یا مناطق کوهستانی پرو می یک بنا متفاوت از طراحی و ساخت کامالا زار آفریقایی چمن

 باشد.می بومیدر دسترس بودن مصالح  در پیشرفت فنون ساخت و

در زمان  بشرکه  دهدمیاین را نشان واقعیت تاریخی  دور استفاده کرد اما هامسافتمصالح  این امکان وجود دارد که از اگرچه

ذار گای اثرمعماری و انتخاب عناصر سازه سبکدر دسترس باشند. این امر بر  راحتیبهکرد که ساخت از مصالحی استفاده می

ند توانخورشید میگرمای مثال، آجرهای خشک شده در اثر  عنوانبه بود. تأثیرگذارهوا نیز بر طراحی و ساخت  آب والبته  بود.

 د شد.نخواه متالشیخشک تحمل کنند اما در آب و هوای مرطوب  اقلیمبارها را در یک 

 

 

. آجرهای خشک شده در اثر آفتاب )خاک غنی اندک درختانو  بدون سنگ -های آبرفتی تشکیل شده استاز دشت عراق کنونی

استفاده از  بابلهای شهر مشهور . خرابهگرفتندمیمورد استفاده قرار  قبل از میالدهزاره چهارم  در اوایلاز رس مخلوط با کاه( 

 دهد.گلی را نشان می هایآجر



 

 

 کوهزیادی دارد. بهترین منبع سنگ مرمر  عمده از سنگ آهک تشکیل شده است و منابع سنگ مرمر صورتبهیونان 

Pentelicus از آن برداشت شده است. در معبد پارتنونهای مورد استفاده باشد که سنگمی 
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