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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Provides update data and comprehensive data on levels of arsenic in the main 

components in the West lake ecosystem. 

- Provides data on arsenic bioaccumulation coefficient in some aquatic organisms in 

the West lake 

- Building the model of flows Arsenic through the main components of the West lake 

ecosystem, and forecast the levels of arsenic in the components over time. 

12. Paratical applicability, if any: model is a management tool. Therefore, flow pattern of 

Arsenic in the West lake ecosystem can forecast of fluctuations levels of Arsenic in the 

main components in the lake when input values are changed. This can support for 

managements to manage for waste sources into the lake. 

13. Further research directions, if any: To determine arsenic species level in organisms in 

the West lake, and assessing cancer risk of arsenic for human. 
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