Обзор погоды за июль 2022 года
Среднемесячная температура воздуха в июле была около нормы на
большей части республики, выше нормы на 1-3° - в Алматинской, на большей
части Жетысуской, Жамбылской, Туркестанской областей, в восточной
половине и на крайнем юге Кызылординской, на юге Абайской,
Карагандинской, на северо-западе и юго-востоке Костанайской области, в
отдельных районах северных областей республики и в Актюбинской,
Улытауской областей.
Шілдеде ауаның орташа айлық температурасы республиканың басым
бөлігінде норма шамасында, Алматы облысында, Жетісу, Жамбыл, Түркістан
облыстарының басым бөлігінде, Қызылорда облысының шығыс жартысы мен
қиыр оңтүстігінде, Абай, Қарағанды облыстарының оңтүстігінде, Қостанай
облысының солтүстік-батысы мен оңтүстік-шығысында, республиканың
солтүстік облыстарының және Ақтөбе, Ұлытау облыстарының жекелеген
аудандарында нормадан 1-3° жоғары болды.
The average monthly air temperature in July was about normal in most of the
republic, 1-3° higher than normal - in Almaty, in most of Zhetysu, Zhambyl,
Turkestan regions, in the eastern half and in the extreme south of Kyzylorda, in the
south of Abai, Karaganda, in the northwest and southeast of Kostanay region, in
some districts of the north of the republic and in Aktobe, Ulytau regions.

Количество осадков в июле составило меньше нормы на большей части
республики, около нормы на большей части Восточно-Казахстанской,
Карагандинской, Кызылординской областей и северных областей республики,
в западной половине Улытауской, на северо-востоке и юге Актюбинской, на
западе и востоке Абайской, на юге и севере Мангистауской, в отдельных
районах Западно-Казахстанской, Атырауской, Жетысуской, Алматинской,
Жамбылской областей, больше нормы в 1,2-3,5 раза отмечалось на большей
части Акмолинской области и западных областей страны, в центре и на севере
Северо-Казахстанской, на востоке и в центре Восточно-Казахстанской, на
северо-западе и в центре Кызылординской, в отдельных районах
Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Жамбылской, Жетысуской
областей.
Шілдеде жауын-шашын мөлшері республика аумағының басым
бөлігінде нормадан аз, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қызылорда
облыстарының және республикамыздың солтүстік аудандарының басым
бөлігінде, Ұлытау облысының батыс жартысында, Ақтөбе облысының
солтүстік-шығысында және оңтүстігінде, Абай облысының батысы мен
шығысында, Маңғыстау облысының оңтүстігі мен солтүстігінде, БатысҚазақстан, Атырау, Жетісу, Алматы, Жамбыл облыстарының жекелеген
аудандарында норма шамасында, Ақмола облысының және еліміздің батыс
аудандарының басым бөлігінде, Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігі
және орталығында, Шығыс Қазақстан облысының шығысында және
орталығында,
Қызылорда
облысының
солтүстік-батысында
және
орталығында, Қостанай, Павлодар, Қарағанды, Жамбыл, Жетісу
облыстарының жекелеген аудандарында нормадан 1,2-3,5 есе көп болды.
The amount of precipitation in July was less than normal in most of the
republic, about normal in most of the East Kazakhstan, Karaganda, Kyzylorda
regions and northern regions of the republic, in the western half of Ulytau, in the
northeast and south of Aktobe, in the west and east of Abai, in the south and north
of Mangystau, in some areas of the WesternIn Kazakhstan, Atyrau, Zhetysu, Almaty,
Zhambyl regions, 1.2-3.5 times more than the norm was observed in most of the
Akmola region and western regions of the country, in the center and in the north of
North Kazakhstan, in the east and in the center of East Kazakhstan, in the northwest
and in the center of Kyzylorda, in some areas of Kostanay, Pavlodar, Karaganda,
Zhambyl, Zhetysu regions.

