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 زمین کی شکل کس نے بنائی

 

 لب لباب: 

ہانگ کانگ ملین سال قدیم ہے۔  044لگ بھگ  وں کی تاریخچٹان ں ابتدائیہانگ کانگ می
کے  اس سرزمین نیںچٹا چٹان تھا جب میں جیولوجیکل ڈھانچہ ان دنوں میں زیادہ مستحکم

ملین قبل  064.قریب ھیںت تھاکے جھیل ضلع میں موجود سمندر ساحلکنارے پر
تھی جہاں  فعال محرکدہ زیاجغرافیائی تحریک عہد میں ہانگ کانگ میں  جیوراسک

ملین سال قبل ایک  004 بکھرے ہوئے تھےمیں آتش فشاں کے عالقے  کہانگ کانگ 
میٹر موٹی پرت جمع سوچار راکھ کی ایک، تش فشاں کے پھوٹنے کی وجہ سےبڑے آ

ہوگئی تھی۔ راکھ کے ٹھنڈا ہونے کے دوران حجمی انقباض کی وجہ سے پوری راکھ کی 
جس نے مسدسی شکل والے عمودی شکل کے برابر آتش فشاں  ےجس ن، پرت پھیل گئی

کی کالموں کےہانگ کانگ کے جیوپارک میں آتش فشاں  یہیکالموں کو جنم دیا۔ اور 
 انفرادیت ہے۔

 
 ہوئے یں قدرت کے بھیجےچٹانوں کے پاس آتے ہیں تو انہعجیب و غریب جب لوگ ان 

ایک کے لئے کی شکل ماہر ارضیاترپتھہر تاہمانتہائی مسرت ہوتی ہے۔ تحفےکو دیکھ کر
 لےسائنس داں۔ پروفیسر شان لونگ سینگ ماہرارضیات کی نسل کے پہمنطقی نتیجہ ہے

۔ وہ چالیس سال کے زائد پرورش پائی پیدہ ہوئے اور وہیں ہانگ کانگ میںجوہیں 
تحقیق انہوں نے مشاہدہ اور بیعیات کے مطالعہ میں مصروف ہیں۔عرصے سے ارضی ط

تشکیل دیا۔ ان ف قوتوں نے مقامیاتی نفسیات کوریعہ ان اثرات کو اخذ کیا جن مختلکے ذ
سمیٹے ہوئے اندرس ہزار سالوں کی تاریخ اپنےد میںموٹی چٹان  ککے مطابق ایک میٹر

؛ ایک معمولی چٹان میں ارضی تاریخ پوشیدہ ہوسکتی ہے۔ مثال کے طور پر انہیں ہے
ٹونگ پنگ چاو کے چٹانوں پر سیانوبیکٹیریا کی موجودگی کے ثبوت ملے تھے،یہ ایک 

 اہم مخلوق ہے جو زمین کے لئے آکسیجن پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے۔

 
مسدی شکل کے آتش فشاں کالم کےعالوہ  بحیرہ سمندر کے غاروں میں الکھوں سالوں 

 کی  تک موسمیاتی تبدیلیوں، اور سائی کنگ میں چٹان والے ساحلوں پر سمندری سائیدگی
 .وجہ سے، ایسے مساکن تشکیل ہوئے، جنہوں نے الکھوں مخلوقات کو رہائش فراہم کی

 



تشویاتی سرگرمیوں نے ہانگ کانگ کو بہت ماضی میں آتش فشاں اوراس کے عالوہ 
سارے معدنی وسائل فراہم کئے ہیں، جس نے ہانگ کانگ میں کان کنی کی صنعت کو 

گیا ا دورگزرمعدنی صنعت کے شباب ک نکہحاال ۔دیاچھلے دنوں مالیات سے ماال مال کرپ
 جو -یںمیں تبدیل ہوگئی ہگہوں ج جگہسان ہے،قدیم معدنی گفائیں اندھیروں اور سن

ہانک کانگ میں چمگادڑوں کی  گئی ہیںچمگادڑوں کی رہائش گاہ بن فیملی اور  رینڈری
چھپے ہوئے  ہم صرف ان کی گنتی کر رہے ہیں جو غاروں میں ہیں پائی جاتیچودہ اقسام 

معدنیاتی گفہ کو کی دہائی میں بند ہونے کے بعد  0994لن ما ہانگ، شا ٹاو کوک ۔ ہیں
۔دیا گیا ہےی کی جگہ )ایس ایس ایس آئی( قرار"خصوصی سائنسی دلچسپ  

 

ر پر ہانگ کانگ کی معدنی ماہر ارضیات کے طون کے تجربہ کار پروفیسر جیکی نےچا

خواب ہے کہ قدیم گفاوں کو پھر سے زندہ کیا جائے تاکہ تحقیق کی تھی۔ ان کا صنعت پر

ح سمجھ سکیں۔ ان کا ماننا ہے کہ عوامی تعلیم لوگ مقامی معدنیاتی صنعت کو اچھی طر

ہانگ کانگ میں باوقار قدرتی زمینی ٹکڑے کا تحفظ الزمی ہے۔ ،تحفظ دونوں مقامی اور  
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