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.باختيارهقمتولماذاالموضوعهذااهميةعنفقرة1.
There are a wide variety of environmental factors and

management practices that had effects on aquatic health generally and

fish especially, which is caused severe economic losses in fish farms

(1).

A lot of health problems in fish farms are related to the

environmental disturbances (such as: water temperature, level of

dissolved oxygen, ..etc). we can enumerate the most important

environmental diseases that threaten the economics of fish farms in the

following: environmental hypoxia, gas bubbles disease, ammonia

poisoning, nitrite poisoning, temperature stress, stress due to variations

in pH values (2).

The aim of this study was to estimate the most important

environmental diseases caused economic losses in finfish.

:االتيعلييحتويانيجبالبحثمنالجزءهذافي

.الموضوعهذاتعريفعنفقرة.2

.الموضوعلهذاالعامهاالهدافعنفقرة.3
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تبالمواصفااختيارهتمالذيالبحثيالموضوع
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.التوضيحي

Environmental stress and diseases is one the main important

factor, which help in increase the outbreak of other fish microbial

diseases (3) . In this study an attempt has been made to present a

comprehensive subject of the environmental diseases that causing sever

economic losses in fish farms and this as following:

1. Hypoxia:

- Definition: Hypoxia refers to low dissolved oxygen (DO) in an

environment (4).

- Causes of hypoxia in fish farms:
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الفصلخاللدراستهسبقماضوءوفيذكرها
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At the end of our study, we could be concluded to these

main points:

Firstly, the environmental parameters are one of serious

factors that affect on the economic efficiency of fish farms especially

water oxygen, temperature, pH, …..etc.
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