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ΣΥΜΜΑΡΨ − Τηε Μυνιχιπαλιτψ οφ Dραργα ισ λοχατεδ ιν α σεmι−αριδ ρεγιον νεαρ τηε χοαστ ιν σουτηωεστ 
Μοροχχο. Αλτηουγη τηε τοων ισ λοχατεδ ιν τηε Σουσσ Ριϖερ ςαλλεψ, τηε ριϖερ ισ δρψ φορ mυχη οφ τηε ψεαρ 
ανδ mοστ ωατερ φορ τηε αρεα ισ χονϖεψεδ φροm τηε mουνταινσ βψ α νετωορκ οφ διρτ χαναλσ (σεγυιασ). 
Αδδιτιοναλ ωατερ ρεσουρχεσ φορ τηε αρεα ηαϖε βεεν εξηαυστεδ δυε το τηε χονστρυχτιον οφ 
Αβδελmουmεν Dαm, α ρεχεντ δρουγητ, mιγρατιον ιντο τηε ρεγιον φολλοωινγ ελεχτριφιχατιον, ανδ 
εξχεσσιϖε υσε οφ γρουνδωατερ. Ατ τηε ινιτιατιον οφ τηε προϕεχτ, τηε ωαστεωατερ γενερατεδ τηε τοων ωασ 
δισχηαργεδ υντρεατεδ λεαδινγ το τηε δεϖελοπmεντ οφ α λαργε χεσσποολ, ωηερε ιτ περχολατεδ ιντο τηε σοιλ 
ορ εϖαπορατεδ. Ασ παρτ οφ ηε Wατερ Ρεσουρχεσ Συσταιναβιλιτψ (WΡΣ) προϕεχτ ϕοιντλψ φυνδεδ βψ τηε 
Υνιτεδ Στατεσ Αγενχψ φορ Ιντερνατιοναλ Dεϖελοπmεντ (ΥΣΑΙD) ανδ τηε Μοροχχαν Μινιστρψ οφ τηε 
Ενϖιρονmεντ, α ωαστεωατερ τρεατmεντ φαχιλιτψ ανδ ωατερ ρευσε σψστεm φορ τηε αρεα αρε βεινγ 
δεϖελοπεδ. Ατ χαπαχιτψ, τηε ωαστεωατερ τρεατmεντ φαχιλιτψ ωιλλ σερϖε αν εστιmατεδ 17,600 πεοπλε τηε 
Μυνιχιπαλιτψ οφ Dραργα. Τηε ωαστεωατερ τρεατmεντ φαχιλιτψ ινχλυδεσ ινφλυεντ σχρεενινγ, γριτ ρεmοϖαλ, 
αναεροβιχ λαγοονσ, δενιτριφιχατιον λαγοονσ, ανδ φλοω ηολδινγ βασινσ. Τηε εφφλυεντ φροm τηε ωαστεωατερ 
τρεατmεντ φαχιλιτψ ωιλλ βε πασσεδ τηρουγη ρεχιρχυλατινγ σανδ φιλτερσ ανδ ρεεδ βεδσ (mαν−mαδε 
χονστρυχτεδ ωετλανδσ) το φυρτηερ ρεδυχε σολιδσ, οργανιχσ, πατηογενσ, ανδ νιτρογεν το Wορλδ Ηεαλτη 
Οργανιζατιον WΗΟ) στανδαρδσ φορ υνρεστριχτεδ αγριχυλτυραλ ιρριγατιον ωατερ. Νο χηεmιχαλσ ορ χοmπλεξ 
mεχηανιχαλ εθυιπmεντ αρε ρεθυιρεδ ιν τηε προχεσσ. Τηε εφφλυεντ φροm τηε ωαστεωατερ τρεατmεντ φαχιλιτψ 
ωιλλ βε στορεδ ον−σιτε ιν λινεδ βασινσ ανδ πυmπεδ το λοχαλ φαρmσ φορ ασ ιρριγατιον ωατερ. Χροπσ γροων ιν 
τηε λοχαλ αρεα ινχλυδε αλφαλφα, χλοϖερ, χορν, βανανασ ανδ ϖεγεταβλεσ. Τηε ωαστεωατερ τρεατmεντ φαχιλιτψ 
ωιλλ ρεχειϖε ινχοmε φροm τηε σαλε οφ τηε ιρριγατιον ωατερ, τηε σαλε οφ ρεεδσ ανδ τηε σαλε οφ χοmποστεδ 
σλυδγε. 

 
Κεψ ωορδσ: Μοροχχο, ΥΣΑΙD, ωαστεωατερ τρεατmεντ, ωατερ ρεχλαmατιον, ωατερ ρευσε, αγριχυλτυραλ 
ρευσε, ιντερmιττεντ σανδ φιλτερσ, ρεχιρχυλατινγ σανδ φιλτερσ, αναεροβιχ λαγοονσ, βιογασ υτιλιζατιον, ρεεδ 
βεδσ, βιολογιχαλ νιτρογεν ρεmοϖαλ, φεχαλ χολιφορm ρεmοϖαλ 

 
 
ΣΙΤΕ ΣΕΛΕΧΤΙΟΝ ΑΝD ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΙΝςΟΛςΕΜΕΝΤ   
 

Τηε Μυνιχιπαλιτψ οφ Dραργα ισ α ραπιδλψ εξπανδινγ τοων ωιτη αν εφφιχιεντ χεντραλ πλαννινγ 
οργανιζατιον. Τωο λαργε ηουσι1ρ δεϖελοπmεντσ φινανχεδ βψ ΕΡΑΧ−Συδ αρε υνδερ χονστρυχτιον ωιτηιν 
διστριχτ λιmιτσ. Τηε εντιρε τοων ηασ βεεν ελεχτριφιεδ, ανδ α ω διστριβυτιον σψστεm σερϖεσ mοστ οφ τηε 
τοων. Ιν αδδιτιον, τηε τοων ηασ α σεωαγε χολλεχτιον σψστεm τηατ χοϖερσ αβουτ 80% οφ τηε τοων�σ 
ποπυλατιον. Τηε Αλ−Αmαλ ωατερ υσερσ ασσοχιατιον προϖιδεσ τηε ωατερ ανδ σεωαγε σερϖιχεσ. Τηισ 
οργανιζατιον ισ ηεαδεδ βψ α βοαρδ οφ διρεχτορσ ελεχτεδ βψ τηε χιτιζενσ οφ τηε τοων. Τηε οργανιζατιον 
οπερατεσ τωο χηλορινατεδ δρινκινγ ωατερ ωελλσ, α 60 m

3
 ωατερ τοωερ, τηε ωατερ  διστριβυτιον νετωορκ, 

ανδ τηε σεωαγε χολλεχτιον σψστεm. Τηε ωατερ υσε ατ εαχη ηουσεηολδ χοννεχτιον ισ mετερεδ, ανδ τηε 
χυστοmερσ παψ τηε θυαρτερλψ φορ τηε αmουντ οφ ωατερ υσεδ, ιν αδδιτιον το α φλατ χοννεχτιον φεε. Τηε Αλ−
Αmαλ ασσοχιατιον ωασ ιντερεστεδ ιν τηε χονστρυχτιον οφ α ωαστεωατερ τρεατmεντ φαχιλιτψ ανδ ινδιχατεδ α 
ωιλλινγνεσσ το οπερατε ανδ mαινταιν τηε φαχιλιτψ. 
  

Χυρρεντ δισχηαργεσ οφ υντρεατεδ ωαστεωατερ ιν τηε τοων οφ Dραργα πολλυτε γρουνδ ωατερ, εmιτ 
υνπλεασαντ οδορσ, ανδ αρε α τηρεατ το πυβλιχ ηεαλτη . Wαστεωατερ φροm τηε τοων οφ Dραργα ισ δραινεδ 
τηρουγη φουρ δραιναγε ορ ουτφαλλ σεωερσ χοmινγ φροm (1) Ιγυιδαρ ανδ Ικιου; (2) Dραργα Χεντρε, εαστερν 
παρτ; (3) Dραργα Χεντρε, ωεστερν παρτ; ανδ (4) Ταλατ Ιζεm. Τηοσε ουτφαλλ σεωερσ τακε τηε ωαστεωατερ 
διρεχτλψ το υνδεϖελοπεδ αρεασ, ωηιχη ιν σοmε χασεσ αρε ονλψ α φεω mετερσ φροm ρεσιδεντιαλ αρεασ 
(ουτφαλλ 3 ανδ 4). Τηε ωαστεωατερ αχχυmυλατεσ ιν πονδσ (παρτιχυλαρλψ φορ δισχηαργε ποιντσ 1 ανδ 2), 
ανδ α παρτ οφ ιτ ινφιλτρατεσ ιντο τηε γρουνδ. Τηεσε πονδσ προmοτε τηε δεϖελοπmεντ οφ παρασιτεσ ανδ 
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ινσεχτσ ανδ γιϖε οφφ υνπλεασαντ οδορσ. Ιν αδδιτιον, νιτρογεν ιν τηε ωαστεωατερ ωασ ιδεντιφιεδ ασ α 
χοντριβυτορ το τηε ηιγη νιτρατε χονχεντρατιονσ ιν τηε λοχαλ γρουνδωατερ (αλτηουγη αγριχυλτυρε ισ τηε 
πριmαρψ χοντριβυτορ).  
 

Ασ τηε φιρστ στεπ ιν τηε προϕεχτ δεϖελοπmεντ, ποτεντιαλ σιτεσ φορ τηε τρεατmεντ πλαντ ωερε ιδεντιφιεδ 
ανδ χοmπαρεδ. Τηε mαιν εϖαλυατιον χριτερια φορ τηε σελεχτιον οφ τηε σιτε ωερε ασ φολλοωσ:  
1.   Dιστανχε βετωεεν τηε σιτε ανδ τηε ποπυλατιον χεντερ (ιmπαχτ οφ οδορσ)  
2. Οωνερσηιπ οφ τηε σιτε (πριϖατε ορ πυβλιχ λανδ)  
3. Αχχεσσ το τηε σιτε  
4. Χονϖεψανχε το τηε σιτε οφ υντρεατεδ ωαστεωατερ  
5. Τοπογραπηψ ανδ γεολογψ οφ τηε σιτε 
6. Ρισκσ οφ φλοοδινγ  
7. Ρισκσ οφ πολλυτινγ γρουνδωατερ  
8. Προξιmιτψ το υσερσ οφ τρεατεδ ωαστεωατερ  
9. Ροοm φορ φυτυρε εξπανσιον 
 

Βασεδ ον τηεσε χριτερια, φουρ ποτεντιαλ σιτεσ ωερε εσταβλισηεδ ανδ εϖαλυατεδ. Τηε mοστ φαϖοραβλε 
σιτε ωασ σελεχτεδ ανδ αχθυιρεδ βψ τηε mυνιχιπαλιτψ.  
 
  
 
WΑΣΤΕWΑΤΕΡ ΤΡΕΑΤΜΕΝΤ ΠΡΟΧΕΣΣ DΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ  
 

  Αλτηουγη τηε τρεατmεντ πλαντ, δεσιγνεδ το mεετ τηε ψεαρ 2020 ωαστεωατερ φλοω, δυρινγ τηε ινιτιαλ 
σταγε οφ τηε προϕεχτ, ονλψ τηε φαχιλιτιεσ νεχεσσαρψ το mεετ τηε ψεαρ 2010 δεσιγν φλοω αρε βεινγ 
χονστρυχτεδ. Τωο συππλεmενταρψ προϕεχτσ ωερε αλσο ρεθυιρεδ το ιmπλεmεντ τηε ωαστεωατερ τρεατmεντ 
προχεσσ; χονστρυχτιον οφ φλοοδ προτεχτιον ιmπροϖεmεντσ αλονγ τηε Ουεδ λρηζερ Ελ Αρβα (ωηιχη ισ συβϕεχτ 
το σεασοναλ φλοοδινγ) ανδ εξτενσιον οφ τηε εξιστινγ σεωερ σψστεm φροm τηε φουρ χυρρεντ ουτφαλλ ποιντσ το 
τηε τρεατmεντ πλαντ σιτε. Α στεπ−βψ−στεπ δεσχριπτιον οφ τηε τρεατmεντ πλαντ χοmπονεντσ φολλοωσ. 
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Βψπασσ Χηαmβερ: Τηε βψπασσ χηαmβερ ισ τηε φιρστ στρυχτυρε ιν τηε ωαστεωατερ τρεατmεντ πλαντ. 
Νορmαλλψ, αλλ οφ τηε ωαστεωατερ φλοω γενερατεδ βψ τηε Μυνιχιπαλιτψ ωιλλ βε τρεατεδ ατ τηε πλαντ. 
Ηοωεϖερ, δυρινγ ηεαϖψ ραιν εϖεντσ, α λαργε θυαντιτψ οφ ραινωατερ Μαψ εντερ τηε χολλεχτιον σεωερ 
σψστεm τηρουγη ινφλοω ανδ ινφιλτρατιον. Τηισ ραινωατερ ωιλλ διλυτε τηε στρενγτη οφ τηε σεωαγε, βυτ ιτ ωιλλ 
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αλσο ινχρεασε τηε θυαντιτψ οφ σεωαγε αβοϖε ωηατ τηε τρεατmεντ πλαντ ισ χαπαβλε οφ ηανδλινγ. Dυρινγ 
συχη περιοδσ, τηε τρεατmεντ πλαντ ωιλλ χοντινυε το φυνχτιον ατ φυλλ ηψδραυλιχ χαπαχιτψ, ωηιλε ανψ 
αδδιτιοναλ φλοω ωιλλ βψπασσ το τηε ιντερmεδιατε πυmπ στατιον φροm ωηερε τηε χοmβινεδ ραω σεωαγε 
ανδ ρεχιρχυλατινγ σανδ φιλτερ εφφλυεντ ωιλλ βε πυmπεδ ιντο τηε Ουεδ Ιρηζερ Ελ Αρβα. Ιτ ισ αντιχιπατεδ τηατ 
τηισ σιτυατιον ωιλλ οχχυρ ϖερψ ινφρεθυεντλψ, ανδ ωηεν ιτ δοεσ τηε Ουεδ Ιρηζερ Ελ Αρβα ωιλλ βε φλοωινγ ωιτη 
ωατερ ωηιχη ωιλλ φυρτηερ διλυτε τηε βψπασσεδ σεωαγε. 
  

Σχρεενινγ: Τηε φιρστ στεπ οφ τηε τρεατmεντ προχεσσ ισ το ρεmοϖε λαργε φλοατινγ ανδ συσπενδεδ 
σολιδσ, ραγσ, ροχκσ, δεβρισ, ανδ οτηερ λαργε οβϕεχτσ φροm τηε ινφλυεντ ωαστεωατερ. Τηεσε οβϕεχτσ ωιλλ βε 
χαπτυρεδ ιν τηε mανυαλλψ χλεανεδ ινφλυεντ βαρ σχρεεν λοχατεδ ιmmεδιατελψ δοωνστρεαm οφ τηε βψπασσ 
χηαmβερ. Ινφλυεντ σχρεενινγ ισ ιmπορταντ βεχαυσε λαργε σολιδσ ανδ ραγσ χουλδ ποτεντιαλλψ χλογ 
δοωνστρεαm πυmπσ, πιπεσ, ανδ ϖαλϖεσ ιφ νοτ ρεmοϖεδ ατ τηισ τιmε.  
 

Γριτ Ρεmοϖαλ:  Τηε νεξτ στεπ οφ τηε τρεατmεντ προχεσσ ισ γριτ ρεmοϖαλ, ωηιχη οχχυρσ ιν τωο παραλλελ 
γριτ ρεmοϖαλ χηαmβερσ. Dενσε σολιδσ συχη ασ σανδ ορ βονε φραγmεντσ ωιλλ σεττλε το τηε βοττοm οφ τηισ 
χηαmβερ, φροm ωηιχη τηεψ mυστ βε σηοϖελλεδ ουτ βψ ηανδ. Α προπορτιοναλ ωειρ ατ τηε ενδ οφ εαχη 
χηαmβερ mαινταινσ α χονσταντ φλοω ϖελοχιτψ τηρουγη τηε χηαmβερ. Τηισ χονσταντ ϖελοχιτψ ενσυρεσ τηατ 
βιοδεγραδαβλε οργανιχ σολιδσ, ωηιχη αρε τψπιχαλλψ λεσσ δενσε τηαν γριτ, ωιλλ νοτ σεττλε ιναδϖερτεντλψ ιν 
τηε γριτ ρεmοϖαλ χηαmβερ. 
 

Φλοω Dιστριβυτιον: Τηερε αρε τηρεε φλοω διστριβυτιον βοξεσ ιν τηε πλαντ: Φλοω Dιστριβυτιον Βοξ Νο.1, 
Φλοω Dιστριβυτιον Βοξ Νο.2, ανδ τηε Νιτρατε Ρεχψχλε Φλοω Dιστριβυτιον Βοξ. Τηεσε βοξεσ αρε υσεδ το 
σπιλτ τηε ωαστεωατερ φλοω εϖενλψ βετωεεν αλλ προχεσσ τανκσ ον λινε βψ φλοω οϖερ εθυαλ λενγτη σηαρπ−
χρεστεδ ωειρσ σετ ατ τηε σαmε ηειγητ. 
 

Ιν αδδιτιον, τηε Νιτρατε Ρεχψχλε Φλοω Dιστριβυτιον Βοξ αλλοωσ τηε ΡΣΦ εφφλυεντ πυmπεδ φροm τηε 
ιντερmεδιατε πυmπ στατιον το βε διστριβυτεδ προπορτιοναλλψ βετωεεν τηε δενιτριφιχατιον λαγοονσ ανδ τηε 
ρεεδ βεδσ. Βψ υσινγ στοπ πλατεσ το χοϖερ σοmε οφ τηεσε ωειρσ, τηε οπερατορσ χαν αχηιεϖε α 3:1, 2.4:1, 
1.8:1, 1.2:1, ορ 0.6:1 ρατιο οφ νιτρατε ρεχψχλε το πλαντ ινφλυεντ. Τηε δεσιγν νιτρατε ρεχψχλε ρατιο ισ 2.4 φορ 
τηε ψεαρ 2010 δεσιγν ανδ 1.8 φορ τηε ψεαρ 2020 δεσιγν. Τηε ρατιο ισ λοωερ φορ τηε φυτυρε δεσιγν 
χονδιτιον βεχαυσε τηε νιτρογεν χονχεντρατιον ιν τηε πλαντ ινφλυεντ ισ εξπεχτεδ το δεχρεασε ωιτη 
mοδερνιζατιον οφ τηε αρεα (σεε Dεϖελοπmεντ οφ Dεσιγν Χριτερια, αβοϖε) . 

 

 

Αναεροβιχ Λαγοονσ: Τηε πυρποσε οφ τηε αναεροβιχ λαγοονσ ισ το ρεmοϖε ΧΟD πρεσεντ ιν τηε 
ινφλυεντ ωαστεωατερ τηρουγη αναεροβιχ βιολογιχαλ δεχοmποσιτιον. Ατ τηε σαmε τιmε, συσπενδεδ σολιδσ 
πρεσεντινγ τηε ινφλυεντ ωαστεωατερ ανδ τηε βαχτερια τηατ γροω ασ α ρεσυλτ οφ τηε αναεροβιχ αχτιϖιτψ ωιλλ 
σεττλε το τηε βοττοm οφ τηε λαγοον. Τηερε αρε τωο αναεροβιχ λαγοονσ ιν τηε ψεαρ 2010 δεσιγν. Α τηιρδ 
λαγοον ωιλλ βε αδδεδ ιν τηε φυτυρε εξπανσιον το τηε ψεαρ 2020 δεσιγν φλοω. Εαχη λαγοον ηασ α ϖολυmε 
οφ 918 m

3
 ανδ τηε υνιτσ χοmβινε το προϖιδε α 3.0 δαψ ηψδραυλιχ δετεντιον τιmε (ΗΡΤ) φορ τηε ψεαρ 2010 

δεσιγν φλοω, ανδ α 2.3 δαψ ΗΡΤ φορ τηε ψεαρ 2020 δεσιγν φλοω. Τηε αναεροβιχ βιολογιχαλ 
δεχοmποσιτιον προχεσσ γενερατεσ mετηανε γασ ανδ χαρβον διοξιδε ασ α βψ−προδυχτ.  Φλοατινγ χοϖερσ 
οϖερ τηε λαγοον χαπτυρε τηισ γασ. Χολλεχτιον πιπινγ χαρριεσ τηε γασ το α 16 κW ενγινε γενερατορ, ωηιχη 
χονϖερτσ τηε ενεργψ ιν τηε mετηανε γασ ιντο ελεχτριχιτψ .Τηε ελεχτριχιτψ, χαν βε υσεδ το ποωερ τηε 
οπερατορ�σ ηουσε, λαβορατορψ, ανδ σελεχτεδ πυmπσ. Συβmερσιβλε σλυδγε πυmπσ ιν τηε βοττοm οφ τηε 
λαγοον χαν βε υσεδ το πυmπ τηε σλυδγε ουτ οφ τηε λαγοον οντο τηε σλυδγε δρψινγ βεδσ φορ δεωατερινγ. 

Dενιτριφιχατιον Λαγοονσ: Τηε πυρποσε οφ τηε δενιτριφιχατιον λαγοονσ ισ το ρεmοϖε οξιδιζεδ νιτρογεν 
(νιτρατε ανδ νιτριτε) βψ τηε βιολογιχαλ προχεσσ οφ δενιτριφιχατιον. Ηετεροτροπηιχ βαχτερια οπερατινγ ιν αν 
ανοξιχ ενϖιρονmεντ χαρρψ ουτ τηισ προχεσσ. Τηε βαχτερια ρεθυιρε α χαρβον σουρχε το χαρρψ ουτ τηε 
δενιτριφιχατιον προχεσσ. Τηε χαρβον σουρχε ιν τηισ αππλιχατιον ισ τηε ΧΟD πρεσεντ ιν τηε αναεροβιχ 
λαγοον εφφλυεντ ωαστεωατερ. Αδδιτιοναλ ΧΟD χαν βε συππλιεδ βψ διρεχτλψ βψπασσινγ α πορτιον οφ τηε 
ινφλυεντ ωαστεωατερ φροm Φλοω Dιστριβυτιον Βοξ Νο.1 αρουνδ τηε αναεροβιχ λαγοονσ. Τηε εφφλυεντ φροm 
τηε αναεροβιχ λαγοονσ χονταινσ mοστ οφ τηε νιτρογεν πρεσεντ ιν τηε φορm οφ ΤΚΝ. Τηερεφορε, α πορτιον 
οφ τηε εφφλυεντ φροm τηε ΡΣΦσ (ιν ωηιχη τηε νιτριφιχατιον προχεσσ ηασ χονϖερτεδ αmmονια ιντο οξιδιζεδ 
νιτρογεν) mυστ βε ρεχψχλεδ βαχκ το τηε δενιτριφιχατιον λαγοονσ. Τηε Νιτρατε Ρεχψχλε Φλοω Dιστριβυτιον 
Βοξ αχχοmπλισηεσ τηισ. Λικε τηε αναεροβιχ λαγοονσ, τηε δενιτριφιχατιον λαγοονσ χονταιν συβmερσιβλε 
σλυδγε πυmπσ τηατ χαν βε υσεδ το πυmπ σεττλεδ σολιδσ ουτ οφ τηε λαγοονσ ανδ οντο α σλυδγε δρψινγ 
βεδ φορ δεωατερινγ. Τηερε αρε τωο δενιτριφιχατιον λαγοονσ ιν τηε ψεαρ 2010 δεσιγν. Α τηιρδ λαγοον ωιλλ 
βε αδδεδ ιν τηε φυτυρε εξπανσιον το τηε ψεαρ 2020 δεσιγν φλοω. Εαχη λαγοον ηασ α ϖολυmε οφ 736 m

3
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ανδ τηε υνιτσ χοmβινε το προϖιδε α 2.4 δαψ νοmιναλ ΗΡΤ φορ τηε ψεαρ 2010 δεσιγν φλοω, ανδ α 1.9 δαψ 
νοmιναλ ΗΡΤ φορ τηε ψεαρ 2020 δεσιγν φλοω. 
 

 

Φλοω Ηολδινγ Βασιν: Τηε πυρποσε οφ τηε φλοω−ηολδινγ βασιν ισ το στορε τηε εφφλυεντ φροm τηε 
δενιτριφιχατιον λαγοονσ υντιλ ιτ ισ τιmε το δοσε τηε νεξτ σανδ φιλτερ. Τηε σανδ φιλτερσ αρε δοσεδ τηρεε τιmε 
περ δαψ, σο τηε χοmβινεδ ϖολυmε οφ τηε φλοω ηολδινγ βασινσ αρε εθυαλ το ονε−τηιρδ οφ τηε τοταλ ϖολυmε 
οφ ινφλυεντ φλοω ανδ νιτρατε ρεχψχλε φλοω φορ ονε δαψ. Ατ πρε−σετ ιντερϖαλσ δυρινγ τηε δαψ, τηε οπερατορσ 
ωιλλ mανυαλλψ οπεν τηε σλυιχε γατε ατ τηε ενδ οφ τηε φλοω ηολδινγ βασιν, ρελεασινγ τηε χοντεντσ οφ τηε 
βασιν το τηε ΡΣΦσ. Τηερε ωιλλ βε ρελατιϖελψ φεω σολιδσ πρεσεντ ιν τηε φλοω λεαϖινγ τηε δενιτριφιχατιον 
λαγοονσ, βυτ σοmε αδδιτιοναλ σολιδσ mαψ σεττλε ουτ ιν τηε φλοω ηολδινγ βασινσ ανδ χαν βε ρεmοϖεδ 
περιοδιχαλλψ βψ δραινινγ τηε φοοτ οφ τηε βασιν ιντο τηε ρεχψχλε πυmπ στατιον. Τηερε αρε τωο φλοω−ηολδινγ 
βασινσ ιν τηε ψεαρ 2010 δεσιγν. Α τηιρδ βασιν ωι11 αδδεδ ιν τηε φυτυρε εξπανσιον το τηε ψεαρ 2020 
δεσιγν φλοω. Βαχη βασιν ηασ α ϖολυmε οφ 360 m

3
. 

 
Ρεχιρχυλατινγ Σανδ Φιλτερσ: Τηε πριmαρψ πυρποσε οφ τηε ρεχιρχυλατινγ σανδ φιλτερσ (ΡΣΦσ) ισ 

νιτριφιχατιον (τηε βιολογιχαλ προχεσσ βψ ωηιχη αmmονια ισ χονϖερτεδ το νιτρατε βψ αυτοτροπηιχ βαχτερια 
υνδερ αεροβιχ χονδιτιονσ). Αδδιτιοναλ ρεδυχτιον οφ ΒΟD ανδ σοmε δεγρεε οφ δενιτριφιχατιον ωιλλ αλσο 
τακε πλαχε ιν τηε ΡΣΦσ. Τηε δενιτριφιχατιον ισ ποσσιβλε ιν πορτιονσ οφ τηε ΡΣΦ, ωηιχη δο νοτ ρεχειϖε 
αδεθυατε οξψγεν. 

Τηε πριmαρψ σουρχε οφ οξψγεν ιν τηε ΡΣΦσ ισ διφφυσιον οφ οξψγεν ιντο τηε υππερ λαψερσ οφ τηε σανδ 
φροm τηε αιρ. Φρεθυεντ ∀τιλλινγ∀ οφ τηε σανδ ον τηε συρφαχε ενηανχεσ τηισ εφφεχτ. Τηε τιλλινγ προχεσσ 
ινϖολϖεσ τυρνινγ τηε τοπ φεω χεντιmετερσ οφ σανδ το εξποσε τηε βαχτερια γροωινγ ον τηε σανδ γραινσ το 
τηε συρφαχε αιρ. Τηε τιλλινγ προχεσσ αλσο βρεακσ υπ τηε ηαρδ παν οφ σολιδσ ανδ αλγαε τηατ τενδσ το βυιλδ 
υπ ον τηε ΡΣΦ συρφαχε οϖερ τιmε. Σοmε οξψγεν ωιλλ αλσο εντερ τηε βοττοm οφ τηε ΡΣΦ τηρουγη τηε 
οπεν υνδερδραινσ. Τηερε αρε τεν ΡΣΦσ βυιλτ φορ τηε Ψεαρ 2010 δεσιγν φλοω. Αν αδδιτιον φουρ ΡΣΦσ ωιλλ 
βε χονστρυχτεδ φορ τηε ψεαρ 2020 δεσιγν φλοω. Τωο ΡΣΦσ ωιλλ βε δοσεδ ατ α τιmε φορ τηε Ψεαρ 2010 
δεσιγν, ανδ τηρεε ατ τιmε φορ τηε ψεαρ 2020 δεσιγν. Εαχη ΡΣΦ ηασ α συρφαχε αρεα οφ 1560 m

2
 ανδ ατ 

τηε δεσιγν δοσινγ ρατε οφ 360 m
3
 περ σανδ φιλτερ, τηε ηψδραυλιχ λοαδινγ ωιλλ βε 230 mm περ δοσε. Εαχη 

ΡΣΦ ισ δοσεδ ονχε εϖερψ φιϖε δοσινγ περιοδ. Τηερε αρε τηρεε δοσινγ περιοδσ εαχη δαψ. Ιν εαχη δοσινγ 
περιοδ, τηε σλιδε γατε ατ τηε ενδ οφ βοτη φλοω ηολδινγ βασινσ ισ οπενεδ, σενδινγ α ρυση οφ στορεδ 
ωαστεωατερ οντο τηε συρφαχε οφ τωο οφ τηε ΡΣΦσ. Τηε φλοω οφ ωαστεωατερ οντο τηε ΡΣΦ συρφαχε ισ 
φαστερ τηαν τηε λιθυιδ χαν περχολατε τηρουγη τηε σανδ, σο τηε λιθυιδ πονδσ ον τοπ οφ τηε σανδ συρφαχε. 
Τηε πονδινγ ρεσυλτσ ιν αν εϖεν δεπτη οφ ωαστεωατερ οϖερ  τηε εντιρε ΡΣΦ συρφαχε., ωηιχη ιν τυρν, 
ενσυρεσ αν εϖεν διστριβυτιον οφ φλοω αχροσσ αλλ παρτσ οφ τηε ΡΣΦ. Οϖερ τηε νεξτ σεϖεραλ ηουρσ , τηε 
πονδεδ ωατερ περχολατεσ τηρουγη τηε σανδ παρτιχλεσ, ωηερε ατταχηεδ βαχτερια χαρρψ ουτ τηε νιτριφιχατιον 
προχεσσ. 
 
 

Sand filters
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ΙΝΤΕΡΜΕDΙΑΤΕ ΠΥΜΠ ΣΤΑΤΙΟΝ 
 

 Τηε εφφλυεντ φροm τηε ΡΣΦσ δραινσ ιντο τηε ιντερmεδιατε πυmπ στατιον. Τηε mαξιmυm ωατερ λεϖελ ιν 
τηε ιντερmεδιατε πυmπ στατιον mυστ βε κεπτ βελοω τηε βοττοm οφ τηε ΡΣΦσ το αλλοω τηε ΡΣΦσ το δραιν 
χοmπλετελψ. Dυε το τηε γρεατ δεπτη βελοω τηε γρουνδ ωατερ συρφαχε ατ τηισ ποιντ, συβmερσιβλε 
ωαστεωατερ πυmπσ αρε υσεδ το λιφτ τηε ωαστεωατερ βαχκ υπ το τηε συρφαχε λεϖελ. Τηεσε πυmπσ σερϖε α 
δυαλ πυρποσε ασ τηεψ αλσο ρετυρν α πορτιον οφ τηε ΡΣΦ εφφλυεντ βαχκ το τηε φροντ ενδ οφ τηε 
δενετριφιχατιον λαγοονσ το σερϖε ασ α σουρχε οφ νιτρατεσ φορ τηε δενιτριφιχατιον προχεσσ. Τηε ιντερmεδιατε 
πυmπ στατιον ηασ α λαργε ϖολυmε σο τηατ ιτ χαν αχτ ασ α φλοω εθυαλιζατιον ποιντ. Εϖεν τηρουγη λιθυιδ 
εξιτσ τηε ΡΣΦσ ατ αν ινχονσιστεντ ρατε (δυε το τηε περιοδιχ λοαδινγ mετηοδ), τηε ΡΣΦ εφφλυεντ φλοω ωιλλ 
βε εθυαλιζεδ ιν τηε ιντερmεδιατε πυmπ στατιον ανδ (ωηεν προπερλψ αδϕυστεδ) τηε πυmπσ ωιλλ οπερατε ατ 
α χονσταντ ρατε τηρουγηουτ τηε 24−ηουρ περιοδ. 
 

Ρεεδ Βεδσ: Τηερε αρε τωο ρεεδ βεδσ, εαχη αβουτ 2,900 m2 ιν αρεα. Τηεσε mεmβρανε−λινεδ βεδσ, 
ωηιχη αρε συβσυρφαχε ιρριγατεδ ωιτη α χονσταντ ωατερ δεπτη οφ 1.0 m, ωιλ1 βε πλαντεδ ωιτη λοχαλ 
ϖαριετιεσ οφ φαστ. γροωινγ γιαντ ρεεδσ (θχηθλιχη ανδ αγηανιm) ιν αλτερνατινγ ροωσ. Τηε πριmαρψ πυρποσε 
οφ τηε ρεεδ βεδσ ισ το γροω ρεεδσ τηατ ωιλ1 βε ηαρϖεστεδ περιοδιχαλλψ ανδ σολδ ασ α σουρχε οφ ινχοmε 
φορ τηε πλαντ. Τηε ρεεδ βεδσ ωιλ1 αλσο ρεmοϖε σοmε νιτρογεν ανδ οτηερ νυτριεντσ φροm τηε ωαστεωατερ 
βψ υπτακε ιντο τηε πλαντσ ανδ βψ βιολογιχαλ νυτριεντ ρεmοϖαλ. Τηισ νιτρογεν ρεmοϖαλ, ηοωεϖερ, ωιλλ βε 
παρτιαλλψ οφφσετ δυρινγ mανψ παρτσ οφ τηε ψεαρ βψ τηε λοσσ οφ ωατερ τηρουγη τηε βασινσ δυε το 
εϖαποτρανσπιρατιον. Τηυσ, αλτηουγη τηε νιτρογεν λοαδ (ιν κγ/δ) ωιλλ δεχρεασε αχροσσ τηε ρεεδ βεδσ, τηε 
χηανγε οφ νιτρογεν χονχεντρατιον αχροσσ τηε ρεεδ βεδσ ισ ηιγηλψ δεπενδεντ ον τηε περχενταγε οφ 
ωατερ λοσσ αχροσσ τηε ρεεδ βεδσ. Τηε χονχεντρατιον χαν ινχρεασε ορ δεχρεασε. 

ΧΟD 

 
Εφφλυεντ Στοραγε Πονδσ ανδ Πυmπ Στατιον: Τηερε αρε τωο εφφλυεντ στοραγε πονδσ, εαχη ωιτη α 

ϖολυmε οφ 1,014 m3. Τηε εφφλυεντ φλοω στοραγε πονδσ στορε τρεατεδ εφφλυεντ φροm τηε πλαντ υντιλ τηε 
λοχαλ φαρmερσ νεεδ ιτ. Τηε εφφλυεντ πυmπ στατιον πυmπσ τρεατεδ πλαντ εφφλυεντ φροm τηε εφφλυεντ φλοω 
στοραγε πονδσ το τηε φαρmερ∋ σ φιελδσ φορ υσε ασ ιρριγατιον ωατερ. Α φλοωmετερ ισ υσεδ το mεασυρε τηε 
θυαντιτψ οφ ιρριγατιον ωατερ δελιϖερεδ το τηε φαρmερσ. Ιρριγατιον ωατερ ωιλλ βε διστριβυτεδ αmονγ τηε 
ελιγιβλε φαρmερσ τηρουγη α πιπινγ διστριβυτιον νετωορκ. ςαλϖεσ ωιλλ βε ινσταλλεδ ατ εαχη φαρm παρχελ ανδ 
χοντρολλεδ υνδερ τηε αυτηοριτψ οφ α ∀γουαδιερ∀ (αχχορδινγ το τηε τραδιτιοναλ ρυλεσ οφ τηε ρεγιον). Μαϕορ 
χροπσ το βε δεϖελοπεδ ινχλυδε αλφαλφα, χλοϖερ, χορν, βανανασ, ζυχχηινι, πυmπκιν, χαββαγε, ποτατο, ανδ 
ονιον. Wατερ mαψ βε αλλοχατεδ φορ χερεαλ χροπσ, συχη ασ ωηεατ, δυρινγ χερταιν χρυχιαλ γροωινγ περιοδσ 
(συχη ασ τηε ριπενινγ περιοδ). Τηε ρευσε ωατερ ωιλ1 προϖιδε α σιγνιφιχαντ σουρχε οφ νυτριεντσ (νιτρογεν, 
πηοσπηορυσ, ανδ ποτασσιυm) το τηε ιρριγατεδ χροπσ ωιτηουτ εξχεσσιϖε χοντριβυτιον οφ νιτρατεσ το τηε 
γρουνδωατερ. Εξχεσσ ωατερ ωηιχη ισ νοτ ρεθυιρεδ βψ τηε φαρmερσ ωιλλ οϖερφλοω τηε στοραγε πονδσ ανδ 
ιντο τηε αδϕαχεντ Ουεδ Ιρηζερ Ελ Αρβα. 
 
 
                     Ταβλε1. Π λαντ περφορmανχε 
 

Ινδιχατορ ΒΟD5 
(mγ/λ) (mγ/λ) 

ΤΣΣ 
(mγ/λ) 

ΝΤΚ 
(mγ/λ) 

Φεχαλ 
Χολιφορmσ 
(mγ/λ) 

Εντρανχε 625 1825 651 319 6.3ξ106 

Στανδαρδ <30 Ν/Α <30 Ν/Α 103 
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Εξιτ 10 75 3.9 10.2 <500 

 
Σλυδγε Dρψινγ Βεδσ: Τηε πυρποσε οφ τηε σλυδγε δρψινγ βεδσ ισ το δεωατερ σλυδγε προδυχεδ ιν τηε 

αναεροβιχ λαγοονσ ανδ τηε δενιτριφιχατιον λαγοονσ. Τηε λιθυιδ σλυδγε ισ πυmπεδ φροm τηε βοττοm οφ τηε 
λαγοονσ βψ συβmερσιβλε πυmπσ ανδ οντο τηε συρφαχε οφ τηε σλυδγε δρψινγ βεδσ. Τηε λιθυιδ πορτιον οφ 
τηε σλυδγε ωιλλ εϖαπορατε ιντο τηε ατmοσπηερε ορ δραιν τηρουγη τηε σανδ ιν τηε δρψινγ βεδσ ιντο τηε 
υνδερδραιν βελοω. Τηε υνδερδραιν ισ πιπεδ βαχκ το τηε αναεροβιχ λαγοον εφφλυεντ χηαννελ. Τηε δριεδ 
σλυδγε mυστ βε ρεmοϖεδ ωιτη α σmαλλ λοαδερ ανδ δισποσεδ οφ ορ υσεδ φορ χο−χοmποστινγ ωιτη 
mυνιχιπαλ σολιδ ωαστε. Τηε ον−σιτε mυνιχιπαλ σολιδ ωαστε/ωαστεωατερ σλυδγε χο−χοmποστινγ προϕεχτ ισ 
χυρρεντλψ υνδερ δεσιγν τηρουγη α σεπαρατελψ φυνδεδ προϕεχτ. 
 

Τηερε αρε φιϖε σουρχεσ οφ νιτρογεν ρεmοϖαλ ιν τηισ τρεατmεντ σψστεm.  
 
• Νιτρογεν χονταινεδ ιν σλυδγε ρεmοϖεδ φροm τηε αναεροβιχ λαγοονσ. . 
• Νιτρογεν χονταινεδ ιν σλυδγε ρεmοϖεδ φροm τηε δενιτριφιχατιον λαγοονσ. 
• Νιτρατεσ (φροm τηε ΡΣΦ εφφλυεντ) ρεχψχλεδ ιν τηε νιτρατε ρεχψχλε φλοω ανδ δενιτριφιεδ ιν τηε 

δενιτριφιχατιον λαγοον. 

 

Τηε φαρmερσ ιρριγατινγ ωιτη τρεατεδ ωατερ αρε βενεφιτινγ ιν τωο ωαψσ. Φιρστ, τηεψ ηαϖε αχχεσσ το α 
γυαραντεεδ αmουντ οφ λοω−πριχεδ ωατερ. Ιν αδδιτιον, τηεψ χαν εχονοmιζε ον βυψινγ φερτιλιζερ σινχε τηε 
τρεατεδ ωαστεωατερ αλρεαδψ χονταινσ φερτιΙιζερ ελεmεντσ νεεδεδ βψ τηε χροπσ. Ταβλε 2 συmmαριζεσ τηε 
εχονοmιχ σαϖινγσ οφ ωατερ ανδ 

• Αmmονια νιτριφιεδ (χονϖερτεδ το νιτρατεσ) ιν τηε ΡΣΦσ ανδ ιmmεδιατελψ δενιτριφιεδ ιν ανοξιχ ρεγιονσ 
οφ τηε σαmε φιλτερ. 

• Νιτρογεν χονταινεδ ιν τηε ηαρϖεστεδ ρεεδσ. 
 

Ατ τηε σαmε τιmε, τηε νιτρογεν χονχεντρατιον τηρουγη τηε τρεατmεντ σψστεm ισ ινχρεασεδ βψ ωατερ 
λοσσεσ φροm τηε σψστεm τηρουγη εϖαπορατιον, τρανσπιρατιον, ανδ πλαντ υπτακε. Τηε οϖεραλ1 ρεσυλτ ισ αν 
αντιδπατεδ ρεδυχτιον ιν τηε τοταλ νιτρογεν αχροσσ τηε φαχιλιτψ οφ 70% (ιν τηε ψεαρ 2010) ανδ 63% (ιν τηε 
ψεαρ 2020). 
  
Ιmπαχτσ οφ τηε προϕεχτ 
 

Ρεδυχεδ ωατερ πολλυτιον  

Τεστσ χονδυχτεδ ατ τηε πλαντ ιν 2000 σηοω τηατ τηε φαχιλιτψ ωασ , mεετινγ τηε ταργετσ σετ φορ 
ρεδυχινγ ωατερ πολλυτιον ιν Dραργα. Ταβλε 5 βελοω σηοωσ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ ραω ωαστεωατερ 
γενερατεδ βψ Dραργα ανδ τηε λεϖελσ αφτερ τηε εσταβλισηmεντ οφ τηε τρεατmεντ πλαντ. Τηε θυαντιτψ οφ 
τρεατεδ ωαστεωατερ γενερατεδ φροm τηε πλαντ ισ αρουνδ 400 m

3
/δαψ. 

 
 

Ινχρεασεδ Wατερ σαϖινγσ 
 

Τηε τρεατεδ ωαστεωατερ φυλφιλλσ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ Wορλδ Ηεαλτη Οργανισατιον χατεγορψ Α, ανδ 
τηερεφορε ισ συιταβλε φορ ρευσε ιν αγριχυλτυρε ωιτηουτ ρεστριχτιον. Τηε WΡΣ προϕεχτ ινχρεασεδ φαρmερσ 
αωαρενεσσ ον τηε υσε οφ τρεατεδ ωαστεωατερ φορ χροπ ιρριγατιον βψ δεϖελοπινγ δεmονστρατιον πλοτσ 
υσινγ δριπ ιρριγατιον. Τηε ρεσυλτσ οφ τηε δεmονστρατιον πλοτσ χονϖινχεδ τηε φαρmερσ οφ τηε βενεφιτσ οφ 
υσινγ τρεατεδ ωατερ φορ ιρριγατιον. Χροπσ τηατ αρε ιρριγατεδ ωιτη τρεατεδ εφφλυεντσ ιν τηε δεmονστρατιονσ 
πλοτσ ινχλυδε χερεαλσ (ωηεατ ανδ mαιζε), ϖεγεταβλεσ (τοmατοεσ ανδ ζυχχηινι), ανδ φοραγε χροπσ 
(αλφαλφα ανδ ραψ−γρασσεσ). 
  

φερτιλιζερ φορ εαχη χροπ. Τηε τοταλ εχονοmιχ σαϖινγσ ρανγε φροm DΗ 2,222 περ ηεχταρε φορ ζυχχηινι το 
DΗ 5,140 περ ηεχταρε φορ mαιζε. 
 
Ταβλε 2 Εχονοmιχ σαϖινγ φροm ιρριγατινγ ωιτη τρεατεδ ωαστεωατερ 
 

Χυλτιϖατιον Νεατ Βενεφιτ ον ωατερ Βενεφιτ ον φερτιλιζερσ (2) Τοταλ βενεφιτ  
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(1) 
(Dη / ψεαρ/ινηαβ) 

(Dη / ψεαρ/ινηαβ.) (Dη / 
ψεαρ/ινηαβ) 

Τενδερ Wηεατ 750 1.492 2.242 
1.588 3.614 5.202 

Φοδδερ χορν 1.568 3.572 5.140 
Χλοϖερ) 774 1.539 2.313 
Ζυχχηινι  677 1.545 2.222 
Σθυαση 611 1.216 1.827 
Τοmατο 1.553 3.542 5.095 

 Χορν 

 
 

 
ΠΥΒΛΙΧ ΠΑΡΤΙΧΙΠΑΤΙΟΝ, ΙΝΣΤΙΤΥΤΙΟΝΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣΗΙΠ, ΑΝD ΧΟΣΤ ΡΕΧΟςΕΡΨ 
 
Πυβλιχ παρτιχιπατιον 
 

Τηε υσε οφ α παρτιχιπατορψ αππροαχη ηασ βεεν ονε οφ τηε ρ χορνερστονεσ οφ τηε ιmπλεmεντατιον οφ 
τηε Dραργα προϕεχτ. Ατ τηε φ βεγιννινγ οφ τηε προϕεχτ, ωε διδ α συρϖεψ ον τηε αττιτυδεσ οφ λοχαλ πεοπλε 
ωιτη ρεσπεχτ το διφφερεντ τψπεσ οφ ωατερ (βοττλεδ ωατερ, ταπ ωατερ, ωελλ ωατερ, ανδ ωαστεωατερ.) Wιτη 
τοων ειδερσ, ωε ρετραχεδ τηε ηιστορψ οφ τηε χοmmυνιτψ ανδ ιτσ ρελατιονσηιπ το ωατερ. Wε ηαϖε ωορκεδ 
χλοσελψ ωιτη α λοχαλ ωατερ υσερσ ασσοχιατιον τηατ ηαδ προϖιδεδ ποταβλε ωατερ ανδ α σεωαγε νετωορκ το 
τηε τοων. Wε ηαϖε αλσο ηελπεδ χρεατε αν ασσοχιατιον οφ υσερσ οφ τρεατεδ ωατερ τηατ διστριβυτεσ τηε 
τρεατεδ ωατερ φροm τηε πλαντ το λοχαλ φαρmερσ. 
 

Wε ηαϖε χονσυλτεδ ωιτη τηε ποπυλατιον οφ Dραργα ατ εαχη στεπ οφ προϕεχτ δεϖελοπmεντ. Wε 
πρεσεντεδ τηε ρεσυλτσ οφ τηε φεασιβιλιτψ στυδψ ατ α στακεηολδερ∋ σ ωορκσηοπ το ρεχειϖε φεεδβαχκ ον τηε 
τεχηνολογιχαλ οπτιονσ πρεσεντεδ. Wε χηανγεδ τηε λοχατιον οφ τηε πλαντ σιτε αφτερ ρεχειϖινγ οβϕεχτιονσ 
φροm σοmε ινηαβιταντσ ον τηε σιτεσ προποσεδ ιν τηε φεασιβιλιτψ στυδψ. Wε αλσο χονσυλτεδ προϕεχτ 
παρτνερσ δυρινγ τηε ενϖιρονmενταλ ασσεσσmεντ ανδ πριορ το τηε σταρτ οφ χονστρυχτιον. Τηισ προχεσσ οφ 
χονσυλτατιον ηασ εναβλεδ τηε προϕεχτ το γαιν τηε συππορτ οφ βενεφιχιαριεσ φορ τηε προϕεχτ ανδ το ηαϖε 
τηειρ παρτιχιπατιον ιν ιmπλεmεντατιον. 
 
 
ΙΝΣΤΙΤΥΤΙΟΝΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣΗΙΠ 
 

Ανοτηερ κεψ ελεmεντ οφ τηε Dραργα πιλοτ προϕεχτ ωασ τηε εσταβλισηmεντ οφ αν ινστιτυτιοναλ 
παρτνερσηιπ. Ατ τηε ουτσετ οφ τηε προϕεχτ, ωε χρεατεδ α λοχαλ στεερινγ χοmmιττεε mαδε υπ οφ αλλ 
ινστιτυτιονσ ινϖολϖεδ ωιτη ϖαριουσ ασπεχτσ οφ ωατερ mαναγεmεντ ατ τηε λοχαλ λεϖελ (Wιλαψα οφ Αγαδιρ, 
ΡΑΜΣΑ (Wατερ Υτιλιτψ), ΟΡΜςΑ/ΣΜ (Ιρριγατεδ Περιmετερ Αυτηοριτψ), Ρεγιοναλ Ηψδραυλιχσ Dεπαρτmεντ, 
Χοmmυνε οφ Dραργα, Μινιστρψ οφ Ενϖιρονmεντ, ΟΝΕΠ (Ρεγιοναλ Ποταβλε Wατερ Αγενχψ), Μινιστρψ οφ 
Ηεαλτη). Τηε ρολε οφ τηε στεερινγ χοmmιττεε ωασ το φολλοω εαχη στεπ ιν τηε ιmπλεmεντατιον οφ τηε πιλοτ 
προϕεχτ ανδ το προϖιδε ασσιστανχε, ωηεν νεχεσσαρψ, βασεδ ον τηειρ σπεχιφιχ αρεα οφ εξπερτισε. Φορ 
εξαmπλε, τηε Dεπαρτmεντ οφ Ηψδραυλιχσ χονδυχτεδ τηε ηψδρογεολογιχ στυδψ οφ τηε σιτε, τηε Μινιστρψ οφ 
Ενϖιρονmεντ ασσιστεδ ωιτη τηε ενϖιρονmενταλ ιmπαχτ ασσεσσmεντ, τηε Ιρριγατεδ Περιmετερ Αυτηοριτψ 
ηελπεδ ωιτη τηε χρεατιον οφ τηε ωατερ υσερσ ασσοχιατιον. 
 

Ιν Dεχεmβερ 1998, α χολλεχτιϖε αγρεεmεντ ωασ σιγνεδ βετωεεν τηε προϕεχτ παρτνερσ τηατ χοντριβυτε 
διρεχτλψ το τηε πιλοτ προϕεχτ. Τηε πυρποσε οφ τηε χολλεχτιϖε αγρεεmεντ ισ το χλεαρλψ σπελλ ουτ τηε ρολεσ ανδ 
ρεσπονσιβιλιτιεσ οφ εαχη παρτνερ. Τηε παρτνερσ ανδ τηειρ ρεσπεχτιϖε χοντριβυτιονσ αρε λιστεδ βελοω: 
• Wιλαψα οφ Αγαδιρ : Μοβιλιζεσ λοχαλ ινστιτυτιονσ ανδ φαχιλιτατεσ αδmινιστρατιϖε προχεδυρεσ; 
• WΡΣ προϕεχτ : φινανχεσ τηε βυιλδινγ οφ τηε ωαστεωατερ τρεατmεντ πλαντ, τηε ρευσε νετωορκ, 

υνδερτακεσ αλλ τεχηνιχαλ στυδιεσ, ανδ προϖιδεσ τεχηνιχαλ ασσιστανχε το τηε Χοmmυνε οφ Dραργα; 
• Μινιστρψ οφ Ενϖιρονmεντ συππορτσ WΡΣ ωιτη τηε ινϖολϖεmεντ οφ ιτσ σταφφ ιν τηε στυδιεσ χονδυχτεδ 

βψ WΡΣ; 
• ΕΡΑΧ−Συδ : α λοχαλ γοϖερνmεντ ηουσινγ δεϖελοπmεντ αγενχψ τηατ ,ηασ α λαργε νεω δεϖελοπmεντ 

ιν Dραργα φινανχεσ τηε mαιν χολλεχτορ το τρανσπορτ Dραργα∋ σ ωαστεωατερ το τηε πλαντ, τηε ωιδενινγ 
οφ Ουεδ Λααρβα το προϖιδε φλοοδ χοντρολ φορ τηε σιτε, ανδ χοmπενσατιον φορ νον−τιτλεδ φαρmερσ τηατ 
ωερε υσινγ τηε σιτε; ανδ 
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• Τηε Χοmmυνε οφ Dραργα τηατ mαναγεσ τηε ωαστεωατερ τρεατmεντ πλαντ ανδ προϖιδεσ τεχηνιχαλ 
ανδ φινανχιαλ ρεπορτσ το α τεχηνιχαλ οϖερσιγητ χοmmιττεε. 

 
Αφτερ τηε χοmπλετιον οφ χονστρυχτιον, ωε σετ υπ τηε τεχηνιχαλ, οϖερσιγητ χοmmιττεε τηατ αχτσ ασ α 

ωατχηδογ οϖερ πλαντ οπερατιονσ. Τηε Χοmmυνε οφ Dραργα ωιλλ προϖιδε θυαρτερλψ τεχηνιχαλ ανδ φινανχιαλ 
ρεπορτσ το τηε χοmmιττεε. Τηε τεχηνιχαλ ρεπορτσ ινχλυδε ρεσυλτσ φροm σαmπλινγ ανδ αναλψσισ δατα 
χολλεχτεδ ατ τηε σιτε το ενσυρε τηατ τηε πλαντσ περφορmανχε mεετσ σπεχιφιχ πολλυτιον αβατεmεντ ταργετσ 
ανδ τηατ τηε ωατερ προϖιδεδ φορ ρευσε mεετσ WΗΟ στανδαρδσ. Τηε φινανχιαλ ρεπορτσ ινχλυδε στατεmεντσ 
οφ εξπενσεσ ανδ ρεϖενυεσ. 
 
 
ΧΟΣΤ ΡΕΧΟςΕΡΨ 
 

Τηε Dραργα ωαστεωατερ τρεατmεντ ανδ ρευσε προϕεχτ ωασ χονχειϖεδ ωιτη χοστ ρεχοϖερψ φεατυρεσ ιν 
mινδ. Ιν Μοροχχο, νεαρλψ σεϖεντψ περχεντ οφ ωαστεωατερ τρεατmεντ πλαντσ αρε νοτ φυνχτιονινγ δυε το 
λαχκ οφ σπαρε παρτσ ανδ ποορ χοστ ρεχοϖερψ .Τηε Dραργα προϕεχτ ινχλυδεσ σεϖεραλ χοστ ρεχοϖερψ 
φεατυρεσ. Τηε πλαντ ιτσελφ γενερατεσ α νυmβερ οφ προδυχτσ τηατ ηαϖε α mαρκετ ϖαλυε: 
• Τρεατεδ ωαστεωατερ ισ σολδ το φαρmερσ φορ ιρριγατιον; 
• Ρεεδσ φροm τηε ρεεδ βεδσ αρε ηαρϖεστεδ ανδ σολδ τωιχε α ψεαρ; 
• Ρεσιδυαλ σλυδγεσ φροm τηε αναεροβιχ βασινσ αρε πυmπεδ, δριεδ, ανδ χοmβινεδ ωιτη οργανιχ 

ωαστεσ φροm Dραργα το προδυχε χοmποστ; 
• Τηε mετηανε γασ φροm τηε αναεροβιχ βασινσ ισ ρεχοϖερεδ ανδ χονϖερτεδ το ενεργψ το ρυν πυmπσ 

ατ τηε πλαντ, τηερεβψ ρεδυχινγ ελεχτριχιτψ χοστσ. 
 

Ιν αδδιτιον το τηε προδυχτσ φροm τηε πλαντ, τηε Χοmmυνε ισ χοmmιττεδ το ραισε ρεϖενυεσ το παψ φορ 
τηε οπερατιονσ, mαιντενανχε, ανδ ρεπλαχεmεντ χοστσ οφ τηε πλαντ. Τηεσε ρεϖενυεσ ινχλυδε: 
• Αν ινχρεασε οφ 1 Dιρηαm (∃0.10) περ χυβιχ mετερ το τηε ωατερ ανδ σεωαγε ταριφφ; 
• Αν ινχρεασε οφ 2,000 Dιρηαmσ (∃150) το τηε ονε τιmε σεωαγε χοννεχτιον χηαργε φορ νεω 

χοννεχτιονσ. 
 

Τηεσε ρεϖενυεσ, χοmβινεδ ωιτη ρεϖενυεσ φροm τηε πλαντ αρε δεποσιτεδ ιντο α σπεχιαλ αχχουντ τηατ 
ισ ινδεπενδεντ οφ τηε Χοmmυνε∋σ γενεραλ βυδγετ ανδ ισ δεδιχατεδ το τηε ωαστεωατερ τρεατmεντ πλαντ. 
Τηισ αχχουντ ισ φυρτηερ διϖιδεδ ιντο τωο συβ−αχχουντσ : (1) αν οπερατιονσ αχχουντ φορ χυρρεντ 
εξπενσεσ, ανδ (2) αν εξτενσιον ανδ ρενεωαλ αχχουντ ιν ωηιχη mονεψ ισ σαϖεδ το παψ φορ τηε 
ρεπλαχεmεντ οφ εθυιπmεντ ανδ τηε φυτυρε εξπανσιον οφ τηε ωαστεωατερ τρεατmεντ πλαντ. 
 

Τηε προϕεχτ προϖιδεδ τηε Χοmmυνε οφ Dραργα ωιτη α σπρεαδσηεετ mοδελ το mαναγε αλλ φινανχιαλ 
ασπεχτσ οφ τηε πλαντ. 
 

Τηε WΡΣ τεαm ασσιστεδ τηε Χοmmυνε ιν τηε ιmπλεmεντατιον οφ τηε χοστ ρεχοϖερψ mεχηανισmσ φορ 
τηε Dραργα πλαντ. Αχτιϖιτιεσ ιmπλεmεντεδ ινχλυδε τηε φολλοωινγ: 
• Οπενεδ α σπεχιαλ αχχουντ το mαναγε τηε χοστσ ανδ ρεϖενυεσ οφ τηε Dραργα ωαστεωατερ πλαντ; 
• Ινσταλλεδ α νεω βιλλινγ σψστεm φορ ωατερ ανδ σεωαγε ατ τηε πλαντ, υσινγ α χοmπυτερ εθυιπmεντ ανδ 

σοφτωαρε παχκαγε τηατ ωιλ1 εναβλε τηε Χοmmυνε οφ Dραργα το τραχκ εξπενσεσ ανδ ρεϖενυεσ οφ τηε 
ωαστεωατερ τρεατmεντ πλαντ; 

• Οργανιζεδ αν ασσοχιατιον οφ τρεατεδ ωαστεωατερ υσερσ, ωηο ωι11 πυρχηασε τηε τρεατεδ ωατερ φροm 
τηε Χοmmυνε ανδ τηερεφορε χοντριβυτε το τηε παψmεντ οφ παρτ οφ τηε οπερατιον ανδ mαιντενανχε 
εξπενσεσ οφ τηε πλαντ. 

 
 
ΑΧΚΝΟWΛΕDΓΕΜΕΝΤΣ  
 

Τηε αυτηορσ ωιση το αχκνοωλεδγε τηε συππορτ οφ τηε mανψ ινδιϖιδυαλσ ωηο ηαϖε ηελπεδ ωιτη τηισ 
προϕεχτ. Ιmπορταντ mεmβερσ οφ τηε προϕεχτ τεαm ινχλυδεδ ϑεαν Τιλλψ, ϑοσεπη Καραm, ανδ Ξαϖιερ Γυιλλασ 
οφ ΕΧΟDΙΤ, Dιπανκαρ Σεν ανδ Ριπ Χοπιτηορν οφ στεαρνσ & Wηελερ, ανδ Dουγ Αββοττ οφ Αββοττ & 
Ασσοχιατεσ. Wε ωουλδ λικε το εξτενδ σπεχιαλ τηανκσ το Βανι Λαψαχηι οφ τηε Μοροχχαν Μινιστρψ οφ 
Ενϖιρονmεντ; Μοηαmmεδ Αλιmαν, πρεσιδεντ οφ τηε Dραργα Αλ Αmαλ ωατερ υσερσ ασσοχιατιον ανδ αλσο 
Βραηιm Ζεργδι πρεσιδεντ οφ τηε Μυνιχιπαλιτψ οφ Dραργα ; τηε διρεχτορ οφ ΕΡΑΧ Συδ; ανδ τηε Wαλι οφ 
Αγαδιρ. 
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