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چکیده

Abstract

تامين آب برای بخشهای مصرف خانگی ،کشاورزی و صنعت در حال حاضر یكی از مهمترین چالش های
دولتها در بسياری از مناطق جهان به ویژه در مناطق خشك و نيمه خشك نظير ایران است .این در حالی
است که با توجه به آمارهای بدست آمده سرانه آب مصرفی در ایران بيش از ميانگين جهانی است .در
عمل ،دامنهی گستردهای از اقدامات برای ذخيرهسازی آب موجود است که برخی نياز به کاهش سطح
استانداردها یا تغيير فرهنگ و رفتارانسان ها و مابقی به درجه باالتری از استانداردها برای اجرا و راهاندازی
تجهيزات جدید نيازمند است .یكی از این اقدامات جایگزینی آب با مواد دیگر مثالً هوا است .این مبحث
سليقهای و شامل راهحلهای تكنيكی مثل استفاده از توالتهای مكشی و کمپوست است که می تواند
برکاهش مصرف آب درمحيط زیست مؤثر باشند .این توالتها برای تخليه از آب استفاده نمیکنند ونوع
کمپوست معموالً با جریان برق کار می کند این مقاله به بررسی مفاهيم مرتبط با توالت های کمپوست
واجزاء آن ،انواع این توالت ها وعملكرد آن ها در صرفه جویی مصرف آب پرداخته و مزایا ومعایب این
سيستم ها را مورد مطالعه قرار می دهد .روش تحقيق در این مقاله کيفی است و از روش مطالعه وبررسی
اسناد ومدارک استفاده شده است .از آنجایی که سيستم های توالت کمپوست از آب استفاده نمی کنند
ویا مصرف آب را به حداقل می رسانند ،می توانند در مواردی با توجه به مكان وشرایط استفاده به عنوان
گزینه ای در راستای کاهش مصرف آب به کارگرفته شوند .به هرحال اگرچه توالت های کمپوست راه حل
کلی برای تمامی مشكالت تصفيه فاضالب نيستند وموانعی برای استفاده از آن ها وجود دارد ،اما می
توانند در ترکيب با سایر راهكارهای بهينه سازی مصرف آب در ساختمان ها ،منجر یه کاهش حداکثری
مصرف آب آشاميدنی در ساختمان شوند .همچنين این توالت ها می توانند نياز به سيستم های جمع
آوری فاضالب را کمتر کرده وحجم لوله کشی و فضای مورد نياز برای سيستم های تصفيه در سایت
راکاهش دهند.

واژگان کلیدی :توالت کمپوست ،کاهش مصرف آب ،تصفيه فاضالب
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مقدمه
سيستم های مدرن تصفيه فاضالب ،چرخه طبيعی را به منظور مدیریت فاضالب انسانی تجزیه می کند .در هر بار که یك
شخص سيفون توالت را می کشد ،حجمی از آب با ارزش آشاميدنی را برای شستن فاضالب انسانی استفاده می کند .این در
حالی است که توالت های کمپوست از جمله تكنولوژی های موجود است که می تواند این چرخه طبيعی را حفظ کند.
از این رو به نظر می رسد که استفاده کردن از گاز طبيعی با پایه کودی برای توليد مواد غذایی برای انسان ،نسبت به
استفاده از آب آشاميدنی برای تخليه فاضالب ومواد شيميایی برای تصفيه فاضالب های انسانی گزینه ای مناسب است .توالت
های کمپوست به مواد غذایی موجود در فاضالب انسانی اجازه می دهند که توسط ميكرو ارگانيسم ها تجزیه شوند وبه خاک
برای تهيه غذا برای انسان بازگردند که در طی این روند ،مصرف آب به حداقل ممكن می رسد .بنابراین توالت های کمپوست
آب را ذخيره می کنند ،آلو دگی ناشی از فاضالب را در تأسيسات شهری را کاهش می دهند و استفاده از کود های مصنوعی را
به حداقل می رسانند.
استفاده از این توالت ها با چند چالش اساسی عملی برای فراگير شدن مواجه هستند .این توالت ها پسماند را به کودهایی
تبدیل می کنند که این کودها نيازمند مخازنی برای نگه داری هستند .این مخازن معموال درزیرزمين قرار می گيرند .توالت
های کمپوست پسماند را با دمای پایين ودر طول یك فرآیند هوازی تجزیه می کنند .طی این فرآیند پاتوژن ها در یك زمان
بازگشت طوالنی درحدود بين یك تا دو سال کشته می شوند .این دوره بازگشت طوالنی عموماً سایز این توالت ها را به سه
توالت محدود می کند .بنابراین توالت های کمپوست راه حلی ایده آل برای ساختمان هایی بزرگ وتعداد کاربر باال محسوب
نمی شوند .موانع دیگربر سر راه این توالت ها ،دیدگاه عمومی فرهنگی و دینی به این توالت ها است  .این دیدگاه مربوط به عدم
اعتماد عمومی به بهداشتی بودن این سيستم ها ومشكالت مربوط به طهارت و نجاست است .یه همين دليل با وجود قيمت
کمتر این توالت ها نسبت به توالت های آبی معمول که قاعدتا باید منجر به خرید بيشتر این سيستم ها شود ،این توالت ها
هنوز نتوانسته اند بازار خوبی را در رقابت با توالت های سنتی معمول پيدا کنند(دوربين .)8002 ،
 -1توالت های کمپوست
 -1-1تعریف

توالتهای کمپوست برای تخليه از آب استفاده نمیکنند .نوع کمپوست معموالً با جریان برق کار میکند و به وسيلهی
گرمایش ،سرعت تجزیهی مواد و تبخير پيشاب را با خشك کردن محتویات به خاکستر را افزایش میدهد .مشكل اصلی این نوع
توالتها مصرف باالی انرژی ،ساختار پالستيكی ،اندازه بزرگ ،مجاورت مدفوع تازه با شخص مصرفکننده است .توالتهای
کمپوست بزرگتر از  /5m3معموالً نيازی به استفاده از انرژی خارجی ندارند گرچه یك فن کوچك ( )8-3 wتوصيه میشود.
توالت های کمپوست بزرگ ممكن است از نظر محيط زیست قابل قبول باشند زیرا نيازی به لولهکشی برای تخليه ندارند ،آبی
مصرف نمیکنند ترکيبی درست میکنند که میتواند در باغها (به عنوان کود) استفاده شود .اگر چه این گونه سيستمها دارای
مشكالتی در رابطه با برآوردن نيازهای استاندارد طراحی خانهها هستند و مسئوليت رسيدگی به فضوالت بر عهدهی ساکنان
خانه است .طرفداران این نوع توالتها عدم وجود صدا و ترشح بو را از نكات مثبت این سيستم میدانند.درتصویر نمونه ای از
این توالت ها نشان داده می شود(روآف وهمكاران.)8002،8
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تصویر( :)1بدنه سرامیکی یک توالت کمپوست با کیفیت باال ،روآف وهمکاران.7002،

 -7-1پیشینه استفاده از توالت های کمپوست

پيش از اینكه سيفون توالت دراواخر قرن  1همه گير شود ،مخترعين ،دانشمندان ومسئوالن بهداشت عمومی از ایده ی
اتاقك های زمين خشك و توالت های کودساز پشتيبانی می کردند .یك کشيش انگليسی به نام هنری مول این نوع توالت ها را
اختراع کرده بود.وی با همكاری جيمز بانهرحق اختراع برای این فرآیند را در سال  280ميالدی ثبت نمود.
درحال حاضرنيز سازمان استانداردسازی جهانی درحال آماده سازی دستورالعملی برای استانداردهای سستم توالت ها از
8
جمله سيستم توالت کمپوست به منظور اجرایی تر شند هرچه بيشتر این توالت ها است (آی اُ اِس .)80 5،
 -3-1اجزاء سیستم
اجزاء سيستم توالت کمپوست در نمودار به صورت شماتيك نشان داده شده است .درادامه درباره ی این اجزاء به صورت جداگانه توضيح داده می
شود.

-

توالت

تجهيزات توالت کمپوست در شكلها و اندازه های گوناگونی که در طراحی مشابه توالت فالش سيفونی آبی متداول هستند
وجود دارد .تجهيزات معموالً ازجنس چينی ،پلیاتيلن یا پالستيكی ای بی اس 3هستند و تحت عنوان خشك ،فالشریز ،
فالشخالء 5یا فالش فوم بر اساس تكنولوژی که استفاده میکنند ،طبقهبندی میشوند .واحدهای فالش ریز به طور تخمينی 2
 8.ليتر آب درهر فالش استفاده میکند .تأسيسات توالت میتواند مستقيماً باالی اتاقك کمپوست آغاز شود یا به صورت چند
انباره باالی اتاقك که با یك ناودان با قطر  - 8اینچ مرتبط است ،قرار گيرد .برای مدلهای فالش فوم و فالشریز ،ناودان
میتواند تا زاویه  5درجه ،به منظور ایجاد انعطاف پذیری در کشيدن سيستم در اتاقهای متفاوت ساختمان نسبت به
پشتهسازی تجهيزات مستقيماً باالی یك اتاقك مرکزی ،خم شود(شورای ساختمان سبز کاسكادیا.)80 ،
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نمودار( :)1توالت کمپوست(،شورای ساختمان سبز کاسکادیا.)7011،

 -1-3-1اتاقک کمپوست

در بسياری از واحدهای کمپوست ،تجزیه در یك اتاقك کودی بتنی ،فایبرگالسی یا پالستيكی آب بندی شده محكم اتفاق
میافتد .برخی از طراحیها ،اتاقكهای شيبدار برای جداسازی ادرار از مدفوع دارند .بقيه از الكتریسته یا حرارت خورشيدی
برای ایمنسازی دما برای توليد کود استفاده میکنند.غلتكها یا محرکهای مكانيكی اختالط و هوادهی را ایجاد میکنند.
تمام اتاقك ها دارای یك درب دسترسی برای پاکسازی محصوالت نهایی کودی هستند و اکثراً نيازمند یك سرریز برای
تخليه فاضالب مایع هستند .اتاقكها بر پایهی سيستم بارگذاری اندازه زده میشوند و میتوانند در خدمت تجهيزات یك توالت
تك یا چندگانه باشند(پتل وشه .)8002،
 -7-3-1تهویه

هوادهی و تهویه مناسب ،اکسيژن کافی و رطوبت مناسب و سطوح دمایی ضروری برای فرآیندد کدودی را فدراهم مدی
کند .یك سيستم تهویه شامل یك ورودی هوا و هواکش تخليه برای حذف بو ،حرارت انسانی کربن دیاکسيد ،بخدار آب و
سایر محصوالت تجزیه هوازی است .سيستم های غير فعال نيازمندد ورودی کوچدك یدا بددون اندرژی هسدتند ،در حاليكده
سيستمهای شدیدتر ،نيازمند الكتریسته معموالً 8ولت یا کمتر برای جریان هدوا و مخلدوط کدردن مدواد کدودی هسدتند.
پنكههای اندرژی خورشديدی نيدز مدی توانندد بدرای جلدو بدردن سيسدتم تهویده اسدتفاده شدود(شدورای سداختمان سدبز
کاسكادیا.)80 ،
 -7مکانیابی سیستم
هر نوعی از توالت به طور معمول باید در مكان مناسبی با توجه به جهت باد نامطلوب قرار گيرد .توالت های کمپوست نيز
از این قاعده مستثنی نيستند .به این ترتيب اگر مطالعات مربوط به مكانيابی وطراحی این نوع توالت ها درست صورت گرفته
باشد ،توالت های کمپوست بوی بدی نمی دهند .باید این نكته را خاطر نشان کرد که لوله های تهویه تنها زمانی به درستی
Patel&Shah
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عمل می کنند که معبر هوا باالی آن ها وجود داشته باشد .برای عملكرد صحيح این لوله ها باید مكان یابی مناسب در نظر
گرفته شود .دسترسی به کمپوست به منظور نظارت ونگه داری سيستم برای مالكان باید وجود داشته باشد .این فضای
دسترسی مخصوصاً در کاربری هایی شلوغ تر حائزاهميت است .یكی از مهم ترین مزایای توالت های کمپوست این است که
مكان آن ها به مكان سيستم های فاضالب و شيب بستگی ندارد(مرکز اسچومچر .)80 0 ،
موقعيت توالت های تك کوچك،مستقمياً باالی اتاقك کودی است و امكان انعطافپذیری بيشتر در مكانیابی سيستم را در
هر جایی از ساختمان فراهم میکند .سيستمهای مرکزی و بزرگتر معموالً واحدهای کودی را در طبقه زیرین یا زیرزمين
ساختمان با تجهيزات توالت در باالی آن قرار میدهند .مدلهای فالش خالء این امكان را فراهم میکند که تجهيزات توالت و
واحدهای کودی در همان طبقه قرار گيرند اما نيازمند آب و الكتریسيته هستند(شورای ساختمان سبز کاسكادیا.)80 ،
 -3انواع توالت کمپوست
 -1-3توالت های کمپوست با اتاقک جدا

این دسته توالت ها ،دارای واحد کمپوست جدا و نسبتاً بزرگ که درنزدیكی توالت قرارمی گيرد ،هستند .این واحد ها همچنين
می تواند ،درطبقه زیرین یا زیرزمين باشد.
 -7-3توالت های کمپوست با اتاقک خود محتوی

این توالت ها ،واحدهایی کوچك تری هستند که صندلی توالت ،تانك ذخيره در یك واحد توام با هم قرارگرفته است .برخی از
طراحی ها ،دستگاه های گرمكن و تهویه را برای نگه داری تعادل رطوبت و حفظ شرایط هوازی برای عمليات کمپوستی مناسب
به کارمی گيرند .واحدهای خود محتوی به منظور تبخير تمامی مایعات اضافی طراحی می شوند .کمپوست های این واحدها
چندین بار درسال تخليه می شود(سازمان حفاظت محيط زیست ایاالت متحده.)8005 ،
 -4معایب ومزایای توالت کمپوست
 -1-4مزایا









سيستم های توالت های کمپوست به آب برای سيفون نياز ندارند وبنابراین مصرف آب خانگی را کاهش می دهند.
این سيستم ها حجم وشدت فاضالبی را که درسایت تخليه می شود ،کاهش می دهند.
این توالت ها به طور خاص ،برای ساخت هایی که از سایت اصلی دور هستند و امكان دسترسی به سيستم های
معمول را ندارند ،مناسب هستند.
سيستم های توالت های کمپوست انرژی کمی مصرف می کنند.
سيستم های خودمحتوی نياز به حمل ونقل فاضالب برای تصفيه وتخليه را حذف می کند.
کمپوست کردن فاضالب انسانی و دفن کردن آن دراطراف ریشه درختان و گياهان غيرخوراکی چرخه بارور ارگانيك
درمحيط زیست را حفظ می کند.
سيستم های توالت کمپوست می توانند فاضالب آشپزخانه را درخود جای دهد .بنابراین زباله های خانگی راکاهش
می دهد.
سيستم توالت کمپوست مواد مغذی وپاتوژن های فاضالب را از خاک به آب سطحی و زیرزمينی منتقل می کنند.

 -1-4معایب


نگهداری سيستم های توالت کمپوست نيازمند حس مسئوليت بيشتری ازسوی کاربران فضا است.



برداشتن محصول نهایی توالت های کمپوست درصورتيكه این سيستم ها درست نصب ونگهداری نشده باشد،
Schumacher
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کاری ناخوشایند است.
 سيستم های توالت کمپوست در اکثرموارد باید با سيستم آب خاکستری استفاده شود.
 واحدهای کوچك تر ممكن است ظرفيت را برای بارگذاری بيشتر محدود کنند.
 نگهداری نامناسب ،تميزکردن ایت سيستم هارا مشكل می کند وممكن است باعث خطرات تهدیدکننده سالمتی
وبوی بد شود.
 مسئله عدم زیبایی مطرح است ،زیرا مدفوع ونجاست در برخی سيستم ها ممكن است در دید باشد.
 مقدارزیادی موادباقی مانده مایع درکمپوستر(کودساز) درصورت عدم زهكشی ،می تواند روند کودسازی را
دچاراختالل کند.
 اکثر توالت های کمپوست نيازمند یك منبع انرژی هستند.
 سيستم های نامناسب نصب ونگهداری می توانند بوی نامطبوع و مواد غيرفرآوری شده را توليد کند(اداره آب
واشنگتن.) 111 ،
 -5عوامل موثر برفرآیند کمپوست
 -1-5میکروارگانیسم

ميكروبيولوژی با حضور و تجمع ترکيب باکتری وقارچ ایجاد می شود .بنابراین حضور این ميكروارگانيسم ها به طور مستقيم به
شرایط زیست محيطی موجود در مواد کمپوست بستگی دارد.
 -7-5دما

حرارت موردنياز برای رشد ميكروارگانيسم ها ،توسط انرژی آزاد شده در طول فرآیند تنفس ميكروبی هوازی توليد می شود.
دمای ایجاد شده در کمپوست ازدیدگاه سالمت عمومی حائزاهميت است ،زیرا این دما برای تخریب پاتوژن ها ضروری است.
دما معموال به ميزانی باال نمی رود که به سرعت پاتوژن ها را تخریب کند .بنابراین عامل های زمان وشرایط محيطی بهينه
بيشتر اهميت پيدا می کند.
 -3-5رطوبت

رطوبت به ميكروارگانيسم ها را قادر می س ازد که ترکيبات پيچيده ارگانيك رابه منظور تبدیل به ترکيبات ساده تر هيدروليزه
کند .رطوبت باید در محد.ده ی  0تا  20درصد ودر حالت بهينه درحدود  80درصد باقی بماند.
 -4-5پی هاش)(PH

درسيستم های توالت کمپوست ،ميران پی هاش نه تنها معموالً دغدغه ای برای مالكان است بلكه از نظر زیست محيطس نيز
دارای اهميت است چراکه درابتدا می تواند به عنوان یك اسيد ارگانيك وارد طبيعت می شود .سایر فرآیند های بافری
بيوشيميایی محصول نهایی این اسيد را می تواند به سطح طبيعی برساند .در کل پی هاش بهينه بين  5/8تا  5/2است.
 -5-5نرخ کربن به نیتروژن)(C/N

برای استفاده کامل از نيتروژن در پيشاب ،مقدار کافی کربن(درحدود 30جزء کربن به ازای یك جزء نيتروژن) موردنياز است.
به هرحال چون اکثر پيشاب به پایين کمپوستر زه کشی ودر نهایت حذف می شود ،این مشكل کمتر از موارد دیگر گزارش
شده است.
 -6-5هوادهی

حفظ محيط هوازی در اتاقك کمپوست ،مهم ترین عامل برای رشد ميكرو ارگانيسم ها ،کاهش مقدار باالی رطوبت وبه
حداقل رساندن افت نيتروزن در طول تبخير آمونياک است .عمليات هوادهی می تواند با آميزش مكانيكی ویا اضافه کردن خرده
چوب وخاک اره به منظور مدیریت مواد کمپوست ،بهبود یابد .در تمامی سيستم های تصفيه فاضالب ،چگونگی مدیریت
سيستم ،عاملی اساسی برای افزایش کارایی سيستم است(اداره آب واشنگتن.) 111 ،
آب سبك حاصل ازسينك روشویی ،دوش حمام ،وان حمام ،رختشویی ،تجهيزات تقطير وسایرپروسه های مربوط به آب که با فاضالب انسانی در
تماس نيست ،تعریف می شود که می توان با سطحی از تصفيه در بخش هایی از سایت به کارگرفته شود.

www.SID.ir

1

Archive of SID

 -6بهره برداری ونگهداری
پيش از راه اندازی توالت ،هر اتاقك باید تا نيمه با کاه ،پوشال ،شاخه های کوچك ویا برگ درختان پرشوند .این کار کربن
ضروری اضافی برای فرآیند کمپوست را فراهم می کند .تحت شرایطی که محتویات اتاقك شروع به نمناک شدن و ایجاد بوی
بد تعفن کنند ،شاخه وبرگ بيشتری به اتاقك اضافه شود .پس از هر بار استفاده ،یك قاشق کامل خاکستر یا آهك باید به
مجرای مدفوع ریخته شود وسپس با پوششی ساده بسته شود.
هنگاميكه یك اتاقك پر می شود .مجرای خروجی آب بندی شده واستفاده از اتاقك دوم آغاز می شود و دوباره که اتاقك دوم پر
شد ،اتاقك اول باز می شود ،کمپوست ها برداشته شده ی اتاقك مجدداً با کاه یا پوشال خشك می شود .کمپوست می تواند به
صورت مستقيم پای گل ها ،بوته ها ویا درختان ریخته شود .پيشاب نيز به طور مستقيم به سمت بستر کاشت گياهان هدایت
می شود .به این طریق ،پيشاب قبل از ایجاد بوی بد ،به سرعت توسط خاک موجود در بستر کاشت گياهان جذب می شود و
گياهان از آن تغذیه می کنند .بستر کاشت گياهان بستگی به اقليم سایت موردنظر وتعداد استفاده کنندگان دارد(مرکز
اسچومچر.)80 0 ،
 -2هزینه ها
هزینه راه اندازی توالت های کمپوست بستگی به نوع طراحی وتوليد آن ها دارد .با وجود اینكه اصول کلی تصفيه این سيستم
ها یكسان است ،اما در نحوه ی طراحی اجزاء متفاوت هستند .عامل اصلی که قيمت را تعيين می کند .قيمت تجهيزات،
فونداسيون وزیر ساخت های ساختمان و هزینه کارگران نصب بخش های الكتریكی است.
به طور مثال برای یك خانه برای سكنه ی دو فرد بالغ و دو فرزند در آمریكا نرخ قيمت این توالت ها بسته به نوع سيستم
واجزاء بين 800تا  800دالر است( .مرکز اسچومچر.)80 0 ،
قيمت توالت های کمپوست در محدوده  000تا 5000دالر برای توالت های کمپوست خود محتوی است(کميته کنترل منابع
آبی ایالت کاليفرنيا .)8008،سيستم هایی با مقياس بزرگتر اگرچه فرصتی خوب برای ذخيره ساری آب وکاهش قبض مصرفی
آب وفاضالب محسوب می شود ،اما نيازمند سرمایه گزاری گسترده تر توسط مالكان است .دوره ی بازگشت سرمایه در سيستم
با هر مقياسی تا حد زیادی بستگی به نرخ آب وفاضالب دارد .در مواردی که نرخ آب وفاضالب باال باشد ،این عامل می تواند
انگيزه اقتصادی باالیی برای استفاده از توالت های کمپوست برای برای جلوگيری از مصرف بيشتر آب ایجاد کند.
مدت زمان بازگشت سرمایه و هزینه های اوليه برای به استفاده از توالت های کمپوست در پروژه هایی در مقياس همسایگی
هنگامی به حداقل به نظر می رسد که در مقایسه با هزینه های باالی نصب زیر ساخت های مورد نياز برای انتقال فاضالب از
هر ساختمان به شبكه فاضالب اصلی ومقایسه شود.
توالت های کمپوست مانند سایر سيستم های غيرمتمرکز آبی ،نيازمند حس مسئوليت از جانب مالكان وکاربران فضا نسبت به
نگهداری و مدیریت عملكرد صحيح این سيستم ها در طول دوره استفاده است(.شورای ساختمان سبز کاسكادیا.)80 ،
نتیجه گیری وپیشنهادات
 توالت های کمپوست برای مكان های جغرافيایی با کمبود منابع آبی ،مانند مناطقی که تحت تأثير خشكسالی،مناسب هستند زیرا به آب نياز ندارند یا اگر نياز داشته باشند ،این منبع آب بسيار کم است .در مناطقی با اقليم سرد،
اتاقك های توالت های ک مپوست ،ممكن است نيازمند گرم شدن ،عایق کاری برای رسيدن به دمای تجزیه بهينه
برای حذف پاتوژن ها باشند.
 -8توالت های کمپوست به طور مشخص برای مناطقی که به سيستم فاضالب شهری متصل نيستند ،مناسب هستند.
زیرا نياز به زیرساخت های گسترده را حذف می کنند.
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استفاده از توالت های کمپوست در ساختمان های موجود با مشكالت بيشتری مواجه است تا ساختمان های جدید
 برای بهبود دادن سيستم های ساختمان هایی.زیرا این ساختمان ها نياز به فضایی برای اتاقك کمپوست هستند
، فلش های ریز وفلش های خأل برای انتقال فاضالب به اتاقك کمپوستی که خارج از ساختمان قرار گرفته،موجود
.نصب می شوند
 اما بهترین کاربرد آن،توالت های کمپوست برای تمامی کاربری ها و در تمامی مقياس ها می تواند به کار گرفته شود
ها در ساختمان های تك خانواری نوع کامالً خشك این توالت ها وبرای ساختمان های چند خانواری یا در مقياس
. مدل فالش های ریز یا فالش های فوم است،تجاری
.آب باران وآب خاکستری می توانند به عنوان منبع تغذیه برای مدل فالش های ریز استفاده شوند
درمواردی که نرخ آب وفاضالب باال است توالت های کمپوست راه حلی عملی برای کاهش مصرف آب است و مدت
زمان بازگشت سرمایه وهزینه های اوليه برای استفاده از توالت های کمپوست در پروژه هایی در مقياس همسایگی
هنگامی به حداقل به نظر می رسد که در مقایسه با هزینه های باالی نصب زیر ساخت های مورد نياز برای انتقال
.فاضالب از هر ساختمان به شبكه فاضالب اصلی مقایسه شود
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