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 قره قل           

 

 

 نیپوست ا ی. موهابوده شهرت جهانی داردپوست مرغوب  یاست که دار یقره قل نام نسل گوسفند

کم اب  یخشک ودشتها ی. گوسفندقره قل در هوابرنگهای مختلف میباشدگوسفند بشکل حلقه حلقه 

درجه در زمستان -۳۰یگراد درتابستان و منف یدرجه سانت ۴۵ یگرمها طیتوافق داشته درشرا

 مقاومت دارد. 

نام  .  دارد مورد استفاده بشر قرار  دهیشناخت گرد نسویا به الدیقبل م ۱۴۰۰از قرن  وانیح نیا

گوسفند قره قل از نام جوی  است که در شهرک قره قل والیت سرخان دریا  ازبکستان قراردارد 

 یشهر جواین . در داخل ندیگویرا م یوقل جو اهیس یقره به معن یکیزبان ازبدر گرفته شده است .

 یجو اهیس ایشهر را بنام قره قل  نیلحاظ ا نیاست. به هم انیدرجر اهیس یبزرگ مملو از لوش وال

بدین  استآمده ایدر شهرک قره قل ]قره کل[ بدن یکیجنت راتیباالثر تغ وانیح نی. چوچه انامندیم

 یبعداًبطرف سائر کشورها این نسل  .این گوسفند از محل پیدایش آن نام گذاری شده است  اساس نام

 کیقره قل در هیاست. تربمناطق توافق نموده در همان  شده دهیکشان رانیافغانستان ا یمرکز یایآس

 تولید پوست توسط جرمنها غرض  ۲۰در قرن که  ردیگیم تصور زین ایبیبنام نام یقائیکشور آفر

. افغانستان پس از شودیباال پوش ساخته م نچهیپوست نیکاله پوست وانیح نیاست. از پوست اانتقال شده

مدرک  نیدالرارز ونیلیم ۱۶–۵۰درحدود بوده ساالنه پوست  نیمنبع صادرات ا نیپسته بزرگترقالین 

. باشدیم نیچدانمارک وفنلند و  س،یانگلکشور پوست  نیا دارانیخر ادهی. زدر آمد دارد دیعوا

ازفرهنگ همان ملت  یندگیکه هرکدام ان نما شود؛یشکل کاله ساخته مچندین ره قل قازپوست 

دالر میباشد. قیمت یک پوست قره قل در خارج  ۵۰-۱۰بدون آش از قیمت یک پوست عادی  .دینمایم

 دالر میباشد. ۱۶۰۰الی  ۲۰۰از 



 تربیه گوسفند قره قل
ده از آن پوست خوب بدست می آید . در هوای مرطوب  پوست خوب در هوای خشک تربیه شگوسفند 

 از جمله یک میلیون آن قره قل می باشد. میباشد میلیون گوسفند  ۸.۷نمی دهد. افغانستان دارای 

 تجارت قره قل
شفل کاروبار و تجارت قره قل یکی از مشاغل اصلی مردمان افغانستان بوده از سالیان خیلی درازی 

شغل دست داشته تجارب کافی دارند. این  ان قندوز بلخ  جوزجان  سمنگان  اندخوی به است که مردم

 هزار جلد صاردات دارد.  ۵۰۰طور اوسط افغانستان ساالنه 

 در افغانستان پوست قره قل تجارتاستفاده و  تاریخچه 
ز پوست قره ا شمال افغانستان از قرنها به اینطرف غرض گرم نگاهداشتن سر ازبیک و ترکمن  مردم

در میان مامورین دولت به عوض لنگی  ۲۰-۱۸قل برای خود کال می ساختند .  تا آنکه در قرن 

نادرخان ظاهرخان و داود خان  نیز از این کال در سفر و حضر استفاده  امیر حبیب اله  مروج یافت .

 مینمود.

 
ند بریتانیا داشت.  شاه امان اله پوست قره قل عالوه بر استفاده داخلی صادرات به ه ۲۰و  ۱۹در قرن 

و ملکه ثریا در ایام سفر از محصوالت قره قل استفاده نموده بدین ترتیب به جهان معرفی قره قل را 

هـ  ۱۳۱۲در سال  نمودند. در زمان ظاهر خان تجارت پوست قره قل به انگلیس و امریکا راه یافت .

بار پوست  نیاول یو برا نمود اعطا  یسوداگران داخلبه را  قره قل  یتجارت ازیامتدولت افغانستان ش 

در افغانستان  یبانک خصوص نینخست ثیمنح یخان زابل دیکه توسط عبدالمج یبانک مل ۀعیقره قل ذر

 یشرکت عموم ۱۳۱۷. در سال دیبازار لندن عرضه گرد به  بود ، دهیگرد جادی( ا ۱۳۱۲)در سال 

 دنگیافغان تر»مؤسسه بنام  ارکیویدر شهر ن ۱۳۱۸ ینعیسال بعد آن  کی،  دیگرد سیأسقره قل ت

در سال  .دیگردیعرضه مبشمول قره قل   یشرکت مال التجارة افغان نیو توسط ا دیگرد جادیا «یکمپن

میلیون دالر پوست قره قل   2امریکا به ارزش به ایاالت متحده  افغانستان  یخورشید یهجر ۱۳۲۱

حوزه و انکشاف  یبزرگ انکشاف زراعت یبع در پروژه هاکه از عواید همچو منا نمود صادر 



وب محسبدین ترتیب  فروش پوست قره قل در جمله عواید مهم ملی ما بعمل آمد.  هلمند استفاده یدریا

بزرگ نیویارک و لندن  یتجار افغان به بازار ها یدسترس ،یداخل یهاآغاز جنگ پس از  .گردید 

 یار گرم داشت و از آن در ساختن کال ، شال ها و باال پوش هاقره قل در آنجا بازپست  یکهیجا

 ینیز باعث از بین رفتن شبکه حکومت یداخل یدو دهه جنگ ها قشنگ استفاده میشد، قطع شد. 

به  یپائین ترین حد آن یعنکشور گردید و صادرات این محصول به  الپرورش قره قل در صفحات شم

علیه  یجهان یکمپاین ها کنار ها در  یاین نابسامان یافت.  هزار پوست در سال کاهش۲۰۰تعداد 

اکثر  بود. پوست شان ، بر تجارت قره قل نیز تاثیر گذار  ۀحیوانات جهت استفاد ۀرحمان یکشتار ب

باشندگان خارج زمانیکه خبر شدند که چوچه گوسفند قره قل در بطن مادر کشته میشود از خرید این 

  پوست مبادرت ورزیدند.

خریداران این محصول ، دولت  یو تقاضا یاین تجارت باستان رهاحیا دوبا یبا توجه به تالش ها

 الی تولد طبیعی  باردار یکرده است تا از ذبح گوسفند هاافغانستان به مالداران امر  یاسالم یجمهور

مال افغانستان از کشتن اکثر قصابان ش .نمودند دولت استقبال مالداران از این تصمیم  کنند. یخود دار

کسیکه بره را در بطن مادرش می کشد اوالد خودش  عقیده دارندقل ابا می ورزند قصابان قره بره 

مردم “ از تجار قره قل میگوید:یکی  کور یا شل بدنیا می آید چنین واقعه نیز تکرار شده است. 

 ینگهداردیگر گوسفندان شان را  شان را رونق داده و یکشند تا زندگ یگوسفندان قره قل را بخاطر م

مالدران ثروتمند ترجیح میدهند که گوسفندان شان ذبح نشود. آنها “ عالوه نمود: یو” بتوانند.نموده 

بصورت عموم کاهش قیمت پوست قره  ”میکنند. یقیمت خوب نگهدارفروش به  یخود را برا یمواش

ن به تمام مردم رسیده است . بر اساس گفته افغانستا یاسالم یدهد که پیام دولت جمهو یقل نشان م

الی ۱۰۰۰قیمت  مالداران در منطقه دولت آباد اکنون در بازار ها پوست کوچک قره قل بین  یها

به چراگاه  یدسترس بفروش میرسد. یافغان ٦۰۰۰ یال ٤۰۰۰و پست قره قل کالن بین  یافغان ۳۰۰۰

 تجارت قره قل استفاده نخواهند  یخود برااز گوسنفدان سبز باالی تولید پوست اثر داشته مالداران 

با وجود این محضالت  .می نمایند یبدست آوردن گوشت نگهدار یبرا بیشتربلکه آنان را  ننموده 

در جهان ازپوست قره قل  دولت افغانستان توجه به صادرات قره قل داشته ساالنه صادرات دارد.

 خته میشود که ذیالً بشما معرفی می گردد. کالهای زیادی با  مدلهای مختلف سا

 یاستراخان

کاله  نی. ازشودیکه قات نم شود؛یبشکل مدور قاق وبلندساخته م هیترک رانیا جانیآذربا هیدر روس

 .نامندیکال را ]کره کل پهپاخ[ م نی. روسها انمودیاستفاده م زین یقطعات نظام

 



 یکال تقر
 بوده معمول کیترکمن ازبک و تاج تیمل نیدر ب انهیم یاییاًس یهاکشور یدرشمال افغانستان وتمام

 .شودیم ادی زین یکه بنام کال بزکش شود؛یقدکوتاه ساخته م ردیکال بشکل گ نیا

 . تسا

 یکاله قره قل
و عوام  یدر افغانستان مروج است. سالها قبالً کارکنان دولت کاله قره قل ادهی. زشودیکاله قات م نیا

 نیعوام وجود دارد. درمرکز شهر کابل بازار است مملو ازچند انی. فعالً صرف در مدنیپوشیم یلنگ

. در زمان طالبان شودیم ادیدوزان  اله. بنام کندینایدکان که صرف دوختن کاله وباالپوش قره قل را م

ارات کم داشت. منظور ص نی. بددنیپوشیم یهمه لنگ دیکاله ممنوع قرار داده شده بود. با نیا دنیپوش

پوشیدن این کال درمیان  .دینمایجمهورافغانستان استفاده م سیرئ ینوع کاله را فعالً حامدکرز نیا

 سیاست مداران  سراسر دنیا مروج است.

    

 



  

 یقرغز 

 .شودیپوست قره قل کار م مهیکاله ن نی. درساختن اشودیساخته م یکاله بشکل مخروط نیا 

 
 (.)رهیدا مین

 .شودیکاله قات م نیمردم روس استفاده دارد. ا انیدر م 

 

 
 شپو قرقل .۶

و واسکت  یکه عالوه برشپو انواع مختلف باالپوش کرت شود؛یدراروپا بشکل کال شپوزنانه ساخته م 

 . شودیساخته م



 .نظامی۷

 نوع کال قرقلی است که در هوای سرد نظامیان روسی به سر می نمایند.

          
ً عیپوست آن طب کیهزار پوست  انیکه در م مینمود یادآوریقبالً  پوست سور  نیکه ا د؛یبرایسور م یتا

سور آگاه شدند. چندبره که پوست  پوست تیوکم تیفیآلمانها از ک کهی. زمانباشدیم یمتیق هایلیخ

. بودند  یتکنالوج قراردادند. انها چون آراسته به علم و قاتیسور داشت از افغانستان برده تحت تحق

کردن. چندگوسفند از نسل سور را در چندکشور که  نسل گیری جدیدموضوع نسل سور را کشف و

خوب  یلیخ جهینت ایبیدرکشور نام تجارب نیباالخره ا هنمود هیترب بودافغانستان  یبه آب وهوا کینزد

به ارزش  یمساو ییایبیپوست نام۱۰۰ گردیده  دیتول اهیپوست سور برنگ س یتمام ایبیداد. درنام

 است.  یپوست افغان ۱۰۰۰

 

 آش دادن پوست
بره نوزادتولدشد. بسرعت اورا کشته  نکهیاست. پس ازا یپوست آش کار نیسخت و دشوارا مرحله

 دهیپشم چسپ ای یبره باال نرود. هرقدر مو یمو یکه حلقها نستیان ا لی. دلکنندیوپوست انرا جدام

نموده  یقصابموارد قبل از تولد مادر اورا  یاری. دربسباشدیم متیندازه قوباز نا شده باشد به همان ا

 ایبهتر را بدست آرند. سپس هر پوست را نمک  تیتا جنس برندیم نیدر بطن مادر از ب انرآوبره 

پشم خوب بخوابت. روز فردا پوستها را در  یتا تارها مانندیروز سربسر م کیشوره زده به مدت 

 یکه پوست رابرا ستی. طورشودیآغاز م یخشک شود. سپس مرحله آش کار تا دارنذگیآفتاب م

 دیمرحله پوست با نی. درپوشانندیپوست گاو م انیروزنمک و اب جو زده در م ۲۰تا ۱۸مدت 

تا پس از خشک شدن  پاشندیمرطوب نگه داشته شود. واب جو را بخاطرنرم نگهداشتن پوست م

 انیپوست را از م ستی. طورشودیله خرخره وتک تک شروع مبماند. سپس مرح یپوست نرم باق

. تکنانندی. سپس پوست را مکنندیو در آفتاب خشک م دنشویوم یتراش کار دهیکش رونیب وپوست گا

 یجداشده در رو یهاپشم دنیکش رونی. مقصد از تکاندن بکوبندیبا چوپ خورد پوست را م یعنی

مرحله سورت  یچی. پس از قشودیم یچیناقص ق یهاقسمت . سپسباشدیپوست ونرم کردن پوست م

 یسورت بند یالمللنیمتجرب پوستها را مطابق نورم ب یلیمرحله شخص خ نی. درشودیم زآغا یبند

 .شودیها غرض صادرآماده منموده در کارتن

 استپوست قره قل درچه تیوکف تیکم

وکبوت پوست قره قل  اهیا پوست باشد. رنگ سوچسپده ب یپشم پرگل نازک محکم حلقو ایمو  یهاحلقه

درجه اول رنگ کبوت درجه  اهیرنگ س یعنی. یو خاکستر یدارد نسبت به رنگ اشتر ادهیز متیق

رنگها ازخود  نیهرکدام از یدارد؛ ول متیدرجه چهارم ق یدرجه سوم واشتر یدوم رنگ خاکستر

معموالً بره که در بطن مادر اند. پوست . کندیوارد م زیدرسورت ن ریمختلف داردکه تغ یهاتیجنس

پوست دارد؛  یکه پشم همواردر رو نامندیپوست را بنام] سور[ م نیترمتیوق نیخوب دارند. خوبتر



 راباشد. مردم شمال افغانستان پوست قره قل  داشتهیبره ان پوست سور م کیبره ۱۰۰۰که در هر 

 ادی یبنام کاله ثقر سازندکهیم ردیخودکاله گ ی. پوست را که مرغوب نباشد. براندیگوی]تقر[ م

صادر  ادیز ی. در افغانستان شرکتهاندیگویکه مردم جنوب افغانستان انرا کاله بزکشان م گردد؛یم

قره قل اداره کننده صادرات پوست  استیر رانیوز یکننده پوست وجود دارد. در چوکات شورا

پوست قره قل را صادرکندو از ان  ونیلیم کیبتعداد استافغانستان توانسته ۲۰۰۶. در سال باشدیم

 .بدست آورد دیدالر عوا ونیلیم ۵۰

 
 روز ۲۰مرحله آش دادن برای                                  

 

                             
 پوست خشک نمودن
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http://www.humanesociety.org/assets/pdfs/fur/karakul_report.pdf 
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