សូម��គមន៍ មក�ន់កសិ��ន ��ញ់ឆូ ឡ
� ស សឺ រ �តូ ស (Rancho Los Cerritos)
អេ�� ើញមកេធ� ើដំេណើរទស្ស� ្របវត� ិ��ស� ែបបវប្បធម៌ និងែបបធ
ម� �តិរបស់តំបន់ េ�េពលេ�កអ� កចូ លេដើរេលង ក��ងទី�ំងេនះ !
កសិ��ន ��ញ់ឆូ ឡ�ស សឺ រ �តូ ស (Rancho Los Cerritos) ស� ិតេ�េលើ
ទឹកដីដូន� របស់ជន�តិថុង�� េហើយ��ែផ� ក ៃនអំេ�យដី េអស�៉ញ
ដ៏ធំេធង ។ �នក�ងេឡើងេ���ំ 1844, អ�រេធ� ើពីឥដ� �ន�ង U
េនះ �នបេ្រមើ� ទី��ក់�រក�
� លរបស់កសិ��ន, អ�រ��ក់េ�,
និងផ� ះឯកជន ។ សព� ៃថ� េនះ ផ� ះេធ� ើពីឥដ� េនះនិ�នេរឿង គួ រ�ទី�ប់
ចិត��� របស់អ�កែដល�នេ��� ផ� ះពួ កេគ អស់រយៈេពល�េ្រចើ
ន��ំ ខណៈែដលសួ នច�រ ផ�ល់�លំហរ ស្រ�ប់ឱ្យេគ�ច ស្រ�កលំែហរ
្រពម� ំង �ជ្រមក ស្រ�ប់បក្សី េដើមកំេណើតេ�ទីេនះ និងបក្សី្រព
េនចរ េមអំេ� និងសត� ្រគីតធឺ (critters) េផ្សងៗ េទៀត ។
កសិ��ន ��ញ់ឆូ ឡ�ស សឺ រ �តូ ស (Rancho Los Cerritos) គឺ� ទី�ំង
ភូ មិ��ស� �្របវត� ិ��ស� េ�ក្រមិតមូ ល��ន ក្រមិតរដ� និងក្រមិត
�តិ ។ ទី�ំងេបើកដំេណើរ�រជូ ន��រណជន ពីៃថ� ពុធ ដល់ៃថ� �
ទិត្យ ។ �រេបើកទទួ ល ដំេណើរទស្ស�ចរណ៍ និង ចំណត មិន្រត�វ�ន
គិត្រ�ក់េ�ះេទ េ�យ�រ�នអំេ�យសប្ប
� រសធម៌ �បន� ប��ប់ ។
អំេ�យ� ំងេនះ ក៏្រទ្រទង់ដល់កម� វ �ធីពិព័រណ៍ លក� ណៈន�នុវត� ន៍,
កម� វ �ធីអប់រ� លំ�ប់��ស់ជ៏យ�ភី, និងសកម� �ពអភិរក្ស �េ្រចើ
នេទៀត របស់ទី�ំងេនះផងែដរ ។
សូ ម��ប់ទំ�ក់ទំនង �មួ យេយើងខ��ំ េ�េលើប�
� ញសង� ម េហើយចូ
លរ ួម ក��ងប�� ីេផ�ើអុីែមល របស់េយើងខ��ំ (www.rancholoscerritos.org)
ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍ ែដលនឹងមកដល់ �េពល�ប់ៗ េនះ ។ ព័ត៌�ន
អំពីស�ជិក�ព, �រជួ លទី�ង
ំ , និង ឱ�សស� ័្រគចិត� �ចរក
�ន េ�មជ្ឈមណ�លទទួ លេភ��វ ។

គន� ងផ� វ� េដើរ ៖
សួ នច�រអ� ក្រស �ក �លីហ�័រ�៉
(A), ផ� ះេធ� ើឥដ� (B), ចំ�រ (C),
ទី��ែផ� ក�ងេ្រ�យ (D),
ទី��ែផ� ក�ងមុខ (E)

សួនច�រអ� ក្រស �ក �លីហ�័រ�៉ [California Native Garden] (A)

ទី�ំងភូ មិ��ស� ្របវត� ិ��ស�
(Historic Marker)

េ�ជិត្រចកចូ ល េ�សួ នច�រអ� ក្រស �ក �លីហ�័រ�៉ �ន��កប��ញពី�នៈរបស់ទី�ំង �ទី�ំង្របវត� ិ��ស�
ែដល�នចុះប�� ី េ��លីហ�័រ�៉ #978 ។ ែផ� កេនះរបស់ទី�ំង ពីេដើមេឡើយ �ន្រគបេ�េ�យ េ��ដុះក��ង្រស �ក
និងៃ្រពគេ��តែដលដុះ�មតំបន់េឆ� រ ។ ក��ងទសវត្សរ� ��ំ 1930 ��ហ� ខនែនល ��បត្យករែផ� កេទស�ព (landscape
architect Ralph Cornell) �នេរៀបចំ សួ នច�ររុក��តិ ក��ង្រស �ក និងែផ� កៗ មកពីេ្រ� ជូ ន �វ �ស & េលេវលលីន
� �ក� � សុីញឺ (Avis & Llewellyn Bixby Sr.) ែដល�នជួ យប��រ �រេ្រ�ះ�ក់ដី ែដលបង� រេឡើងេ�យទឹកេភ� �ង ។
កសិ��ន ��ញ់ឆូ ឡ�ស សឺ រ �តូ ស (Rancho Los Cerritos) េ�បន� េ�ះ្រ�យប��េ�ះ �មរយៈគេ្រ�ង្រតងទឹ
ករបស់េយើង េ�យពិនិត្យេមើល ពីអតីត�ល េដើម្បី�នេ��ះេ�មុខ ។

េ�េពលេ�កអ� កេដើរេមើល�មផ� វ� ដី េ�កអ� កនឹងសេង� តេឃើញ ចង� �រមួ យចំនួន ែដលឱ្យយល់�ន ពីរេបៀប និងមូ លេហតុ ែដលទី�ំងេនះ
្រតងយកទឹកេភ� �ង ។ ក��ងច��យ ្រប�ណ ដប់�៉ត ពីចង� �រ ទីមួយ, េដើមេឈើតូច េ��ងេឆ� ងៃដេ�កអ� កេ�ះ គឺ� េដើម��លី�
�យអុឺនវ ូត (Catalina ironwood) ។ េ��ះ �យអុឺនវ ូត (ironwood) េផ� ើមេចញពី ស�ពៃ្រព្រ�ស់ ។ ជន�តិេដើម រស់េ�ក��ងតំបន់េនះ
គឺជន�តិថុង�� (The Tongva) �នេ្របើេដើម និងែមក របស់េឈើ្របេភទេនះ ស្រ�ប់េធ� ើឧបករណ៍ ដង្រ�ប់្រព� ញ និង ច��រទូ ក�នូ ។
េ�ះបី�ៃ្រព�នស�ព្រ�ស់ក�ី ��នលក� ណៈអែណ�តេលចេចញមក ។
អំបូររក�លំនឹងបរ ���ន (keystone species) របស់តំបន់េនះ គឺ េដើមសុី�ម័រ (sycamore) ែដលេដើម��នសំបកពណ៌ស
លក� ណៈែប� កខុសពីេគ ។ ម� ប់ ពីេដើមសុី�ម័រ (sycamore) �ន�ព�ក់�ញ��គមន៍ េ�ះបី�េ�េពលៃថ� េ��ក� ី ។
េ�សង�ងផ� វ� េដើរ េ�កអ� កនឹងសេង� តេឃើញ ចុល្រពឹក្ស ខ� ស់ៗ ែដល�នស� ឹកតូ ចៗ េខៀវ្រស�ត់ ។ េ�រដូ វ�� រ �ក េដើម
េស�ណូត (Ceanothus) �ត់ពូជេនះ �នលំអ េ�េ�យក���ំ��តូ ចៗ ពណ៌��យ េចញេខៀវ (purple-blue flowers) ។
ជន�តិថុង�� (The Tongva) �នេ្របើ្រ�ស់ ែមកេស�ណូត (Ceanothus) �ចបជីក ។ ពួ កេគ�នេ្របើ្រ�ស់
��េស�ណូត (Ceanothus) ែដល�ពពុះ (lather) េធ� ើ��ប៊ូ ។
េ��ង��ំ ែផ� ក�ងចុង ៃនវង់េនះ, េដើមែសនមកពីតំបន់េឆ� រ (coast live oak) េ�
ែតផ� ល់�ម� ប់ �៉ង្រតឈឹង្រតៃឈ ។ េ�យ�រមនុស្ស និងេដើមែសន �នទំ
េ�រលូ ត�ស់ េ�ក��ងបរ ���ន ្រប�ក់្របែហល��, ែផ� ែសន �នបេ្រមើ� ��រមូ
ល��ន របស់�រ្យធម៌�� េ�ជុំ វ �ញពិភពេ�ក ។ ជន�តិថុង�� (The Tongva)

��េស�ណូត (Ceanothus)
រដូ វ�� រ �ក

េ្រ�យេពលេធ� ើដំេណើរ�រ ជុំ វ �ញែដនវង់េនះរ ួច សូ មបន� ដំេណើរេឡើងជេណ�ើរ េ��ងេឆ� ងៃដ របស់េ�កអ� ក េដើម្បី
�កេចញ ពីសួនច�រេនះ ។

េ�ែផ� ក�ងេលើជេណ�ើរ �នេដើមែអ៊ល េ� �រ � (elderberry) េ��ង��ំៃដេ�កអ� ក ។ ជន�តិថុង�� (The Tongva)
�នេ��� � «េដើមេភ� ង» េ�យ�រេគ�ចយក ែមក និង�ង របស់� េ�េធ� ើ� ដងេ�ះសេម� ង (clapper
sticks) ខ��យ និង កែ�� ។ ជន�តិថុង�� (The Tongva) ក៏្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ ��ែអ៊ល េ� �រ � (elderberry) �ឱស
ថព��ល និងែផ� របស់� េដើម្បីផ�ល់រស�តិែផ� ម ក��ង��រផងែដរ ។ សូ មបន� ដំេណើរេ� ផ� ះេធ� ើពីឥដ� ។

េដើមែអ៊លឌឺ េ� �រ �
(Elderberry Tree)

េ�េពលេ�កអ� កេធ� ើដំេណើរទស្ស�ចរណ៍ េ�ផ� ះេធ� ើពីឥដ� ៃនកសិ��ន ��ញ់ឆូ ឡ�ស សឺ រ �តូ ស (Rancho Los Cerritos
adobe) សូ មេដើរេមើលទី�� �មទិសប���ស់ ្រទនិច�ឡិ� េហើយពិនិត្យេមើល ជំ�៊ន របស់េ�កអ� ក េ�េលើ
��ៃដដុំឥដ� �្របវត� ិ��ស� េនះ ។ ្របសិនេបើេ�កអ� កចង់េ្របើ្រ�ស់ ជេណ�ើរយន� ADA េដើម្បីចូលេ� ទី��េ�ះ
សូ មេស� ើសុំជំនួយ ។

ផ�ះេធ� ើពីឥដ� [The Adobe] (B)
ដីៃនកសិ��ន ��ញ់ឆូ ឡ�ស សឺ រ �តូ ស (Rancho Los Cerritos adobe) គឺ���ៃដមួ យ ៃន��ៃដ��បត្យកម� មួ យចំនួនែដលេ�េសសសល់ ក��ងែបបែផ
នសម័យ��និគម ម៉ុនេតៃរយ៍ (Monterey Colonial style architecture) េ��លីហ�័រ�៉ ែប៉ក�ងត្ប
� ង ។ អ�ផ� ះេធ� ើពីឥដ� ្រត�វ�ន�ងសង់
េ�យពលករជន�តិេដើម ស្រ�ប់� ទី��ក់�រក�
� ល ស្រ�ប់កសិក��នចិ��ឹម�ហនៈ របស់ ����ែអ៊ល� & ចន ែធមផល (Rafaela & John
Temple) េ���ំ 1844 ។ ផ� ះេ�លកម� ស់ពីរ�ន់ �ន �ន�លព័ទ�ជុំ វ �ញ បង� �ចក�� ក់ និង��េឈើ ។ េ�ែក្បរ ��បកែន� ងេធ� ើ�រ �ន្រចកផ� វ� េដើរ
េ��ងេ្រ� និងៃផ� �ត�ដី ។ ដំបូល �នលក� ណៈ�បេស� ើ និង្របក់ េ�យេ�ស៊ូ (េ�ស៊ូ �ក់ថ�ល់) ។ ជ��ំង �នក្រ�ស់ ពីរហ� ត
ី េ���បកែន�
ងេធ� ើ�រ និង ជិត បីហ�ីត េ��ន់េ្រ�មរបស់ផ�ះេ�ល ។ ដុំឥដ� �លសម� �ត េ�យពន� ឺ្រពះ�ទិត្យ របស់ផ�ះេធ� ើពីឥដ� ្រត�វ�នេធ� ើេឡើង ពីដី ចេម្បើង
ដីខ�ច់ និងទឹក ។ ផ� ះេនះ ្រត�វ�នេធ� ើឱ្យទំេនើបេឡើង េ�យ��បត្យករ េ��ះ ឃីនែនត វ �ង (Kenneth Wing) ក��ងទសវត្សរ� ��ំ 1930 �ផ� ះឯកជន
ស្រ�ប់ �វ �ស & េលេវលលីន �ក�
�
� សុីញឺ (Avis & Llewellyn Bixby Sr.) ។ ន�នុវត� ន៍េនះ �នរ ួមប��ល
� �តុ�� ៃនែបបែផន��បត្យកម�
មិសសុន រ ��យវ�ល () រ ួម� ំង ដំបូល្របក់េក្ប�ង្រកហម និង្រចកផ� វ� េដើរ �ន្របក់ដំបូល ។ េស�ទឹក អគ� ិសនី កេ��, �រែកព្រងឹងេ្រ�ងផ� ះ
ប��រេពលរ��យ
� ដី (seismic retrofitting) និង�ន�ល �ន្របក់ដំបូល (sunporch) ្រត�វ�នបំេពញបែន� ម េ�េពលេ�ះ ។
បរ �េវណទី�� ៖ �ម�រ�ងសង់ ពីេដើមដំបូងមក ��បកែន� ងេធ� ើ�រ រ ួម�ន បន� ប់របស់េម� បន� ប់
េគង និងបន� ប់ទទួ ល�ន ស្រ�ប់ពលករកសិ��ន ។ ក៏�ន េ�ង�ងែដក និង បន� ប់���ំង មួ យចំ
នួ ន ស្រ�ប់�ក់អុស ��រ េ្រគ�ង និងឧបករណ៍ េ្របើ្រ�ស់�� ។ ផ� ះេ�ល �ន បន� ប់ទទួ លេភ��វ
និងបន� ប់ទទួ ល�ន េ��ន់��ល់ដី ្រពម� ំង បន� ប់េគង មួ យចំនួន េ��ន់េលើ ។ �ន់ទីពីរ និងជ
េណ�ើរ េ�ក��ងអ�រ �នស�
� ន ែប� កែភ� ក េ្របើឥដ� (adobe) ។ ��រចូ លទី�� �ច�ក់េ�រ�ន េ�េពល
យប់ េដើម្បីរក�សន� ិសុខ ។ េ�យ��ប់�េ�ងេធ� ើ�រ េ�រេពញេ�េ�យធូ លី ស��ត, ទី��េនះ្រត�វ�នេរៀបចំ
ស�
� នេឡើង េ�េពលេធ� ើន�នុវត� ន៍ ក��ងទសវត្សរ� ��ំ 1930 ។

ទី�� (1872)

បន� ប់របស់េម�រ ៖ េ�យ�រ ����ែអ៊ល� & ចន ែធមផល (Rafaela & John Temple) �នរស់េ�
ក��ងឡ�ស ែអ៊នជឺេឡស ែដល្រត�វេធ� ើដំេណើររយៈេពល កន� ះៃថ� �មរថេភ� ើង េទើប�៉យ៉កដូ ម៉ូ [mayordomo]
(េម� ឬអ� ក្រគប់្រគង) ្រត�វ�នជួ ល ឱ្យេមើល�រខុស្រត�វ េលើ្របតិបត� ិ�រ ្រប�ំៃថ� េ�កសិ��នចិ��ឹ
ម�ហនៈ ។ ជំេរឿន��ំ 1850 របស់េ�នធី ឡ�ស ែអ៊នជឺេឡស �នចុះប�� ី ជនអេ��្របេវសន៍ េដើមកំ
េណើតេអស�៉ញ េ��ះ ចូ ស �យម៉ុន រ�ុកកូ (Jose Simon Roco) �អ� ក្រគប់្រគងកសិ��ន ។ ជំេរឿន ក៏ប
��ញ� កសិ��ន ��ញ់ឆូ ឡ�ស សឺ រតូ
� ស (Rancho Los Cerritos) �នពលករ �បុរស ចំនួន 16 �ក់ �រ �
7 ចំនួន �ក់ និងកុ�រ 12 ចំនួន �ក់ ។ បរ �េវណេនះ �ន��យេ�� ��ំងស្រ�ប់�ក់ឥ��ន់ េ�ទស
វត្សរ� ��ំ 1930 ។

បន� ប់េ�កគក់ ៖ �៉��េរ�ត & ចូ ែធម � �ក� � (Margaret & Jotham Bixby) �នចូ លមករស់េ� ក��ងផ� ះេធ� ើពីឥដ� េនះ េ�េពល ហ�ន
�ី , � �ក� � & ខូ
(Flint, Bixby & Co.) �នទិញអចលន្រទព្យេនះ េ���ំ 1866 ។ ្រគ� �រ � �ក� � (Bixbys) �នជួ ល ជនអេ��្របេវសន៍ េដើមកំេណើតចិន ចំនួន
ពីរ�ក់ គឺ �អីង និង ���ន់ ឱ្យបេ្រមើ�រ�រ េ�ក��ងផ� ះ េ�កសិ��ន ��ញ់ឆូ ឡ�ស សឺ រ �តូ ស (Rancho Los Cerritos) ក��ងទសវត្សរ� ��ំ 1870
េ�ង�មេសចក� ីកត់្រ� អំពី ៃថ� េ�ផ� ះេធ� ើពីឥដ� [Adobe Days] (1925) ែដលសរេសរ េ�យ ��� � �ក� � ស� ីត (Sarah Bixby Smith) ។ កិច��រ
េ្របើក��ំង�យ របស់ �អីង & ���ន់ រ ួម�ន �រ�រេ�កគក់ និង ចម� ិន��រ ។ ទំនិញេ�ងច្រកថ� ីៗ ែដល�ចរក�នេ�ះ �ន�ត់ប
ន� យបន��ក�រ�រ ប៉ុែន� ទឹកេ�ែត្រត�វដងេចញពីអណ� �ង េហើយែដក េ�ែត្រត�វដុត េ�ក��ងច���នលុតែដក ។ េ�ទសវត្សរ� ��ំ 1930, បន� ប់េនះ
�ន��យេ�� បន� ប់ងងឹត ស្រ�ប់ េលេវលលីន � �ក� � សុញ
ី ឺ (Llewellyn Bixby Sr.) េ�យ�រ�ត់� អ� កចូ លចិត�ថតរ ូប (amateur
photographer) ��ក់ ។
��ំង ៖ �នមនុស្សពីៃម� េ� �មសិប�ក់�ង �នរស់េ� ក��ងកសិ��នេនះ ក��ងសតវត្សរ� ទី 19 េហើយ�េរឿយៗ េភ��វ�ន
មក��ក់�្រស័យ ម� ងៗ�ប់ស��ហ៍ ។ េហតុេនះេហើយ េទើប�នបន� ប់េ្រចើន េ���បកែន� ងេធ� �
ើ រ េដើម្បីទុក�ក់ ចំណី��រ
េ្រគ�ងស�� រ �មបែន� ម បរ ���រទឹកេ�ះេ� អុស និង េ្រគ�ងស��រៈផ� ត់ផ�ង់េផ្សងៗេទៀត ក��ងបរ ��ណេ្រចើនៗ ។ ពីេដើមេឡើយ
�នបីបន� ប់ ែដលែផ� កេនះ ៃន��បកែន� ងេធ� ើ�រ �ន��យេ�� បន� ប់��ក់េ� ស្រ�ប់េភ��វ ចំនួន ពីរបន� ប់ េ�ក��ងអំ
ឡ
� ងទសវត្សរ���ំ 1930 ែដលបន� ប់នីមួយៗ �នបន� ប់ទឹក និង ទូ េរៀងៗ ខ� �ន ។
េ�ង�ងែដក ៖ បំពង់បង� ឺយខ្យល់ �ងដូ ចជីវ�វ ស� ិតេ�ែផ� កខ� ស់ ៃនជ��ំង ប��ញ� កែន� ងេនះ ពីេដើមេឡើយ ��ប់�
េ�ង�ងែដក ។ េ�យ�រ��ន �ងែដក ចុះប�� ី េ�ក��ងជំេរឿន ��ំ 1850, ្រ�កដ� អ� កគ��លេសះ (អ� កជិះេសះ)
�នបេង� ើត និងបំ�ក់ ែស្បកេជើង ឱ្យេសះ ។ ពលករ របស់កសិ��ន ក៏�ច�នេធ� ើ�រ ជួ សជុលឧបករណ៍, ដូ រ�តែស្បក
េជើងកែវង, េធ� ើេ្រគ�ងស�� រ �ម និងសំេលៀង�ំបិត េ�ទីេនះ ផងែដរ ។ េ�អំឡ
� ងទសវត្សរ� ��ំ 1930, បន� ប់េនះ �ន��
យេ�� បន� ប់ទទួ លេភ��វ ែដល�នឡដុតកេ�� និងេធ� ើ�ក់េសៀវេ� �ប់ជ��ំង ។ �� េ�ឯ�យ ្រជ �ង�ងេឆ� ង
ែដល�ន�ំង េ�យគំនរបន� ះ��រេ�ះ �ំេ�រក បន� ប់េគង ែដលេ�ែក្បរេ�ះ ។
បន� ប់េគង ៖ ក��ងេពលេធ� ើន�នុវត� ន៍ េ�អំឡ
� ងទសវត្សរ� ��ំ 1930, បន� ប់េនះ �ន��យេ�� អង� ឯក�ផ� ះ �ន បីបន� ប់
(three-room suite) ស្រ�ប់កូន្រប �ស របស់ �វ �ស & េលេវលលីន � �ក� � សុីញឺ (Avis & Llewellyn Bixby Sr.) ។ េ�ះរ ួម�ន
បន� ប់ទទួ លេភ��វ បន� ប់េគង និងបន� ប់ទឹក ។ �ក៏�ន ្របព័ន�អគ� ិសនី ទឹក និងកេ��ផងែដរ ។ បង� �ច�ន�ងដូ ចជីវ�វ
ែដលស� ិតេ�ែផ� កខ� ស់ ៃនជ��ំង ប��ញ� បង� �ចេនះ ��ប់� ែផ� កៃន េ�ង�ងែដក ។

បន� ប់ទក
ឹ ក��ងអំ
ឡ�ងទសវត្សរ� ��ំ 1930 ៖

ប�
� ល័យ ៖ ក��ងេពលេធ� ើន�នុវត� ន៍ េ�អំឡ
� ងទសវត្សរ� ��ំ 1930, បន� ប់ ចំនួនបី ្រត�វ�នែ្រប��យ
ឱ្យេ�� ប�
� ល័យ ដ៏ធំេនះ ែដល �វ �ស & េលេវលលីន � �ក� � សុីញឺ (Avis & Llewellyn Bixby Sr.)
ចូ លចិត� �ន ��ប់ វ �ទ្យ
� និងេលង ែល្បងរក�ក្យ ។ េសៀវេ�េ�ប�
� ល័យ ែដល�ន�ំងប��ញេនះ
�ែផ� កៃន ក្រមងឯក�រេ�ង មិន�ចខ� ីេចញេ្រ��ន ែដល�នេរៀបចំ���ឡ
� ក �មរយៈ
ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច ។ (�រ�ត់ជួប �ចេធ� ើេ��ន េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់ េសៀវេ�� ំងេនះ
ស្រ�ប់�រ្រ�វ្រ�វ ។)

�ន�ល �ន្រប
ក់ដំបូល (1954)

�ន�ល �ន្របក់ដំបូល (sunporch) ៖ េ�យ�នបែន� ម េ�ក��ងទសវត្សរ� ��ំ 1930 �ន�ល �ន
្របក់ដំបូលេនះ ត��ប់ ផ� ះេ�ល េ�នឹង ប�
� ល័យ (េ���ប�ងត្ប
� ង) និងផ� ល់�ផ� វ� ចូ លេ� ផ�ះ�យ
(េ���ប�ងេជើង) ។ �អនុ��តឱ្យេគ�ចទស្ស� េទស�ពទី�� ែបបលំែហ ក��ង្រគប់្របេភទ��
ស�តុ�ន ។ ក��ងអំឡ
� ងសតវត្សរ� ទី 19 ្រចកចូ ល ផ� ះេ�ល គឺ�មផ� វ� ចូ លក�
� ល ែដល�ំេ��ះ ជេណ�ើរ
និង ផ� វ� េដើរ ក��ងផ� ះ ។ ច្រមឹង ែដលេ�កអ� កេមើលេឃើញ េ�ែផ� ក�ងក��ងបង� �ច របស់បន� ប់�ន�ល
�ន្របក់ដំបូល ប��ញ� ���ប់�ែផ� ក�ងេ្រ� របស់បង� �ច មុនេពលេគបែន� ម �ន�ល �ន្រប
ក់ដំបូល ។ �រពិតែដល� ច្រមឹងែដក� ំងេនះ មិន្រត�វ�នេគយកេចញ ក��ងេពលេធ� ើន�នុវត� ន៍ េលើផ�ះ
េធ� ើពីឥដ� េ�ះ ប��ញពី �រេពញចិត� របស់្រគ� �រេនះ េ�េលើ្របវត� ិ��ស� របស់ផ�ះេនះ ។

បន� ប់ទទួ លេភ��វ ៖ េ�ក��ងផ� ះ ពីសម័យសតវត្សរ� ទី 19 �ទូ េ� បន� ប់ទទួ លេភ��វ គឺ�កែន� ងជួ បជុំ�� េពលស្រ�ក របស់ស�ជិក្រគ� �រ និងេភ��វ
។ បន� ប់ទទួ លេភ��វ របស់ � �ក� � (Bixbys) េនះ �នរ�េលចេ�េ�យ ្រក�សបិទជ��ំង �លពីសម័យទសវត្សរ� ��ំ 1870, េសៀវេ� និង ��ៃដសិល្បៈ
្រពម� ំង ច���នកេ�� ែ�ហ� ងគ� ីន (Franklin stove) ។ េ�យ�ប់េផ� ើម �ំងពីទសវត្សរ� ��ំ 1880 មក, ែផ� កតូ ចៗ ៃនផ� ះេធ� ើពីឥដ� េនះ ្រត�វ�នជួ ល
េ�យអ� កបេ្រមើ�រ�រ េ��មកសិ��ន និងទី�ំងផលិតទឹកេ�ះេ� េ��តិ�ងេ�ះ ។ �៉នូ ែអ៊ល & ខុងសិបស្យ
� ង លីេយ�� (Manuel &
Concepción Liera) គឺ�្រគ� �រ មួ យ ក��ងចំេ�ម្រគ� �រអ� កជួ ល េ�ក��ងទសវត្សរ� ��ំ 1920 ែដល�នជួ លបន� ប់េនះ និងបន� ប់មួយេទៀត េ��
ងេលើបន� ប់េនះ ។ ពិធីជប់េលៀង របស់��មីភ រ ��េនះ �នេរៀបចំេឡើង េ��ន់�េលើ ក��ង��ំ 1924 ែដល�ន�រេរៀបចំេភ� ើងបំភ�ឺ អគ� ិសនី េ�
យក� ឹបេ�នធី េវ �ជីនេញ� ែដល �៉នូ ែអ៊ល លីេយ�� (Manuel Liera) �នបេ្រមើ�រ�រ �អ� កែថសួ ន ។ ក��ងទសវត្សរ� ��ំ 1930 ែផ� កេនះ ៃនផ� ះេធ� ើពី
ឥដ� �ន��យេ�� បន� ប់ទទួ លេភ��វ �នពីរ�ន់ ។ �រ��របន� ប់េនះេឡើង វ �ញ �េពលបច��ប្បន� ទទួ ល�នមូ លនិធិ ពីយុទ� ��រេបើក�� រប
ស់កសិ��ន ��ញ់ឆូ ឡ�ស សឺ រ �តូ ស (Rancho Los Cerritos’ Opening Doors campaign) ។
ជេណ�រើ និងផ� វ� េដើរក��ងផ�ះ ៖ ែផ� កក�
� ល ៃនផ� ះេធ� ើពីឥដ� របស់ ����ែអ៊ល� & ចន ែធមផល (Rafaela & John Temple) �នកម� ស់ ដល់�ន់ទីពីរ
ែដល�នផ��វេដើរ និងជេណ�ើរ េ�ក��ងផ� ះ ។ ��បត្យកម� ្របេភទេនះ �នលក� ណៈ្រសេដៀង��នឹង ចន ែធមផល ែដល�នកំេណើត េ��៉�ជូ ែសត
(Massachusetts-born John Temple) ខណៈែដលេ្រគ�ងសំណង់ ចំបង េធ� ើពីដុំឥដ� �នពីដី�លៃថ� គឺ� ស�
� នលក� ណៈ របស់តប
ំ ន់េនះ ។ បន� ប់
េគង ស� ិតេ��ន់�ងេលើ ។
បន� ប់ទទួ ល�ន ៖ េ�េពលេពញមួ យសតវត្សរ� ទី 19ស�ជិក្រគ� �រ និងេភ��វរបស់ពួកេគ �នទទួ ល�ន��រ េ�ក��ងបន� ប់ទទួ ល�នេនះ
ខណៈែដលពលករកសិ��ន �នទទួ ល�ន��រ េ�បន� ប់ទទួ ល�នបុរស (��ប�ងេជើង) ។ បន� ប់ទទួ ល�ន �នបំ�ក់េ�េ�យស��រៈ
ដូ ច�ល េ�ក��ងទសវត្សរ� ��ំ 1870 ។ ចុងេ� េ�េពលេ�ះ គឺ �អុីង និង ���ន់ ែដលក៏ទទួ លខុស្រត�វ េលើ�រ�រេ�កគក់ (ដូ ច�នប��ក់
�ងេលើរ ួច) ផងែដរ ។ ពួ កេគេ្របើ្រ�ស់ ច���នដុតអុស េ�ក��ងផ�ះ�យេ��ប់�� និង ហនណូ [horno] (ឡច���នដី) េ�ក��ងទី�� េដើម្បីេរៀបចំ
��រ ស្រ�ប់្រគ� �រ និងពលករកសិ��ន ។ េ�ផ� ះ�យ�នពីរកែន� ង េ�យ�នកែន� ងរស់េ� សមល� ម ស្រ�ប់ចុងេ� (ែ្រគត��ក់េលើ��) ។
ក��ងេពលេធ� ើន�នុត�ន៍ ក��ងទសវត្សរ� ��ំ 1930 បន� ប់ទទួ ល�ន របស់បុរស ្រត�វ�នជំនួស េ�យផ� ះ�យទំេនើប េហើយ ��ំងេស្ប�ង របស់េម�
ក��ងផ� ះ �នជំនួស ផ� ះ�យ �លពីទសវត្សរ� ��ំ 1870 ។ េចញពី�ន�ល �ន្របក់ដំបូល (sunporch) េ� សូ ម្រតឡប់េ� ្រចក��ទី�� វ �ញ ។ ផ� វ� េដើរ

េ�ក��ងច��រ �ប់េផ� ើមេចញពីែផ� ក េ�ហួ សស�ក
� េឈើ [wooden caretta] (រេទះេ�) បន� ិច ែដលរេទះេនះ�នេធ� ើេឡើង េ�យកូ នសិស្ស�ងេឈើ
េ�វ �ទ�ល័យ ខមថុន (Compton High School) ។

ច��រ (C)
សួ នច�រេដើម របស់ ����ែអ៊ល� & ចន ែធមផល (Rafaela & John Temple) �្រស័យ � ំង្រស �ង េលើេដើមេឈើហូបែផ�
និងល�វល� ិ៍ ែដល�ចរក�ន េ�ក��ង្រស �ក ដូ ច� េដើម្រក�ចមិសសុន (mission oranges) េដើម្រក�ច��េលឿង េដើម
ទំ�ង
ំ �យជូ រ និងេដើមទទឹម ។ េ�ក��ងទសវត្សរ� ��ំ 1930 ��ហ� ខនែនល ��បត្យករែផ� កេទស�ព (landscape
architect Ralph Cornell) �នេរៀបចំច��រមួ យ េ�ែប៉ក�ងត្ប
� ងផ� ះេធ� ើពីឥដ� េនះ ។ �រកំណត់ទី�ំងច��រ �ន�
�� េដើមេឈើហូបែផ� ្របកបេ�យម� ប់្រតឈឹង្រតៃឈ នឹងជួ យផ� ល់�ព្រត�ក់ ដល់ផ�ះេធ� ើពីឥដ� េ�ែផ� កេនះ េ�េព
ល��ស�តុេឡើងេ�� ។ ផ� វ� េដើរ �ត់�មច��រ �ំេ�ដល់ ទី��ែផ� ក�ងេ្រ�យ ។ �ជេ្រមើសេផ្សងេទៀតេ�កអ�

ក�ចចូ លេ� ទី��ែផ� ក�ងេ្រ�យ�ន �មទីចំណត េ�ទី��ែផ� ក�ងមុខ ។

េ�ឈរអម្រចកចូ លច��រ �នេដើម្រតែបក មកពីតំបន់្រត�ពិក ចំនួន ពីរេដើម ។ ្រពំរបងេឈើរស់្រត�វ�នបេង� ើ
តេឡើង េ�យេដើម្រតែបក មកពីតំបន់អនុ្រត�ពិក (sub-tropical guavas) ។ េ��ងក��ងរបងេឈើរស់ �នេដើ
មឡ���ត (loquat trees) ចំនួន បីេដើម ែដល�ន្របភពកំេណើត េ�្របេទសចិន ។ េ��មផ� វ� េដើរ �នេដើម្រក�
ចេ�ធិ៍�ត់ េដើម�វ� ូ�ដូ េដើម្រក�ច��េលឿង េដើម្រក�ច��េខៀវ េដើម្រក�ចខ� ិច និងេដើម�៉��េមៀ (macadamia
trees) ។ េ�ជិត្រចក��រ េចញេ�ទី��ែផ� ក�ងេ្រ�យ �នេដើមល��ត�ប៉ូ ត [sapote] (េ��ង��ំ) និងេដើម�ប
[cherimoya] (េ��ងេឆ� ង) ។ េដើម�ប ្រត�វ�នេគ�ំយកមក ពី�េមរ �ក �ងត្ប
� ង ខណៈែដលេដើមល��ត�ប៉ូ ត
�នេដើមកំេណើត េ�មិកសុីកូ ក�
� ល ។ ពិត�ចែម� ក�ស់ ែដលល��ត�ប៉ូ ត និង្រក�ច ស� ិតក��ង្រស�យអំបូរ
ដូ ច�� ។

េដើម�៉��េមៀ
(macadamia tree)

ទី�� េ�ែផ�ក�ងេ្រ�យ (D)
្របសិនេបើរុក��តិ� ំងេនះ �ចនិ�យ�ន មិន�ល� �៉ង�េទ ! េដើមេឈើ �េ្រចើន េ�ក��ងទី�� ែផ� ក�ងេ្រ�យ
្រត�វ�ន�ំ េ�េពល ����ែអ៊ល� & ចន ែធមផល (Rafaela & John Temple) ���ស់�ន់�ប់ ផ� ះេធ� ើពីឥដ� (ក��ង
ទសវត្សរ� ��ំ 1840-1860) ។ េដើមេឈើពីរបីេដើម ្រត�វ�ន�ំ េ�េពល �៉��េរ�ត & ចូ ែធម � �ក� � (Margaret & Jotham
Bixby) �នមករស់េ�ទីេនះ (ក��ងទសវត្សរ� ��ំ 1860-1880) ។ អ� កជួ ល �ន�ំដំ��
ំ ជួ រ និង�នចិ��ឹមសត� េ�ទី��
ែផ� ក�ងេ្រ�យ េដើម្បីបំេពញេសចក� ី្រត�វ�រ របស់ពួកេគ (ក��ងទសវត្សរ� ��ំ 1880-1920) ។ ែផ� ក�គេ្រចើន ៃនសួ នច�រ
ឆ��ះប��ំង ពីេទស�ព ែដល ��ហ� ខនែនល (Ralph Cornell) �នេរៀបចំ ស្រ�ប់ �វ �ស & េលេវលលីន � �ក� � សុីញឺ
[Avis & Llewellyn Bixby Sr.] (ក��ងទសវត្សរ� ��ំ 1930-1940) ។ រុក��តិខ�ះ ្រត�វ�នបែន� ម ក��ងេពលេធ� ើ�រ��រសួ នច�
រេឡើង វ �ញ (ក��ងទសវត្សរ� ��ំ 1950-បច��ប្បន� ) ។ សូ ម�ប់េផ� ើមដំេណើរ របស់េ�កអ� ក �មទិស ្រសបនឹង្រទនិច�ឡិ�
េដើម��ស� េ��
(Black Locust Tree)

េ�ទី�� ែផ� ក�ងេ្រ�យ ្រតង់្រជ �ង េ�ែប៉ក�ងត្ប�ង ៃន�ន�ន (�ន្របក់ដំបូល) ។

��ស� េ�� (Black Locust) ៖ េដើម��ស� េ�� �នដុះ�ជួ រ េ�ជុំ វ �ញ ទី�� ែផ� ក�ងេ្រ�យ របស់ែធមផល
(Temple) ។ ្រជ �ងេនះៃនផ� ះេធ� ើពីឥដ� ្រត�វ�នេ�រស��ត េ�ទសវត្សរ� ��ំ 1930 េដើម្បី�រ�រ កូ នេឈើ របស់េដើមេឈើ មួ យេដើម ៃនេដើមេឈើ
�ំងពីទសវត្សរ� ��ំ 1840 មក � ំងេនះ ។ េដើម្បីេលើកស�យ
� ្របវត� ិរបស់សួនច�រេនះ េដើម��ស� េ�� �េ្រចើនេដើម ្រត�វ�ន�ំ បែន� មេទៀត
េ�ទសវត្សរ� ��ំ 1930 ។ សូ មេដើរសំេ�េ� ឯ�យ ចុង�ន�លេ�ះ ។
េ្រទើង វ �េស�ើេរៀ �ំ្រគបពីេលើផ� វ� េដើរ (Wisteria Arbor) ៖ �នេ្រទើងេដើមទំ�ង
ំ �យជូ រ ្រគបេលើផ� វ� េដើរ ចំនួនពីរ ែដល�នេរៀបចំេឡើង េ�សួ នច�រ
ក��ងអំឡ
� ងទសវត្សរ� ��ំ 1840 ែដលេ្រទើងនីមួយៗ េ�អមសង�ង�ន�ល ។ េ�យ�ន�ត់បង់ �យូរមកេហើយ �ំងពីអំឡ
� ងទសវត្សរ� ��ំ 1930
េ�ះ េទើបេ្រទើង� ំងេ�ះ ្រត�វ�នជំនួស េ�យេ្រទើង វ �េស� ើេរៀ �ំ្រគបពីេលើផ� វ� េដើរ (Wisteria Arbor) ។ េ�េពល�ន�� រ �ក េ�រដូ វ�� រ �កម� ងៗ, ចេ��
ម�� ពណ៌��យ ្រកអូ បឈ��យ របស់េដើម វ �េស� ើេរៀ (Wisteria) �ក់�ញ េភ��វទស្ស� �េ្រចើន�ក់ ។ េ�ះបី����នែផ� ក�ី ក៏េដើម វ �េស� ើេរៀ (Wisteria)
េមើលេ� �ក់ដូច� េដើមទំ�ង
ំ �យជូ �លពីសម័យយូរ��ស់ មកេហើយេ�ះ ។ ប��ប់ពីេ្រទើងេនះេ� សូ មេ�េមើល សួ នច�រ ែដល�ន��ល

េលើក��ក់ ឱ្យខ� ស់ ។

សួនច�រ ្របកបេ�យម� ប់្រតឈឹង្រតៃឈ ៖ ��ល�ំរុក��តិ ែដល�នេលើក��ក់ ឱ្យខ� ស់ ្រត�វ�នរ ួមប��ល
� េ�ក��ងែផន
�រេទស�ព �លពីទសវត្សរ� ��ំ 1930 េដើម្បីផ�ល់សួន�� ្រសស់បំ្រពង (fresh-cut flowers) ស្រ�ប់ផ�ះ របស់ �វ �ស &
េលេវលលីន � �ក� � សុីញឺ (Avis & Llewellyn Bixby Sr.) ។ ��លខ� ះ ្រត�វ�នេរៀបចំ ស្រ�ប់�� រ �ក �មរដូ វ រ �ឯ��លេផ្ស
ងេទៀត ែដលលូ ត�ស់ េ�េ្រ�ម្រពះ�ទិត្យ ។ �ប់�ំងពីេពលេ�ះមក េដើមហ� ីងកូ
(gingko) និងេដើម�� (fig trees) �នម� ប់្រតឈឹង្រតៃឈ េ�កែន� ងេនះ េហតុេនះេទើប
េដើម�� ភី រ �េនៀល (perennials) ែដលធន់នឹងម� ប់ ក��ងរយៈេពលសម្រសប ្រត�វ�នយក�ំ
េ�ទីេនះ �េពលសព� ៃថ� េនះ ។ សូ មបត់ �ម��ល �នេលើក��ក់ឱ្យខ� ស់េនះ េហើយបន� ដំ

េណើរ របស់េ�កអ� ក �មផ� វ� ដី ែដល្រសបនឹង ក� ឹបេ�នធី ែដលេ�កអ� ក�ចេមើលេឃើញ
េ�ជិត េដើមហ� ីងកូ (gingko) ។

្រចក��ចូ ល ក� ឹបេ�នធី េវ �ជីនេញ� (Virginia Country Club) ៖ េ�យឈរ ែបរខ� ងេ�
កអ� ក េ�្រចក��ចូ លពណ៌ៃបតង (េ�្រតង់កែន� ង ផ� វ� េរៀបឥដ� �ត់ផ� វ� ដី�ប់ែណន)
េ�ះេ�កអ� កនឹងេមើលេឃើញ �លេ���តសន� ឹង េ�ក�
� លបរ �េវណ និងផ� ះេធ� ើពីឥដ�
កម� ស់ ពីរ�ន់ ។ ្រចក��រេនះ �្រចក��រ��ល់ខ� �ន របស់ េលេវលលីន � �ក� � សុីញឺ
េដើម ហ� ីងកូ
(Llewellyn Bixby Sr.) ចូ លេ��ន់ ក� ឹបេ�នធី េវ �ជីនេញ� (Virginia Country Club)
(Ginkgo Tree)
ែដលេ�ទីេ�ះ � �ក� � (Bixby) �ស�ជិក សកម� មួ យរ ូប ។ េ��ង��ំៃដ របស់េ�កអ� ក
�នេដើម្រសល់ សុីេ្របស (cypresse) អុី�លី មួ យេដើម ក��ងចំេ�ម បីេដើម ែដលេ�សល់ ពីសួនច�រេដើម របស់ ែអ៊ល�
& ចន ែធមផល (Rafaela & John Temple) ។ េ�ហួ ស េដើម្រសល់េនះ ែតបន� ិច �នេដើមេ�ធិ អូ ���លី (Moreton Bay
fig) ដ៏ធំសេម្បើមមួ យ ែដល�នេដើមកំេណើត ពី្របេទសអូ ���លី យកមក�ំេ�ទីេនះ �លពីេដើមទសវត្សរ� ��ំ 1880 ។

សូ មបន� ដំេណើររបស់េ�កអ� ក េ��មផ� វ� ដី ។

��ំងែដក េជើងបី (Trypot) ៖ េ�េ្រ�មទង់�តិេអស�៉ញ និង ទង់�តិមិចសុីកូ, េសដ� កិច�
របស់ �ល់� �លីហ�័រ�៉ (Alta California) ពឹងែផ� កេលើ �រចិ��ម
ឹ �ហនៈ ឬ «�ណិជ�កម�
ទី�� េ�ែផ� ក�ង
ែស្បក និង��ញ់�ហនៈ» ។ ែស្បកេ� ្រត�វ�នេគយកេ�េធ� ើ ែស្បកេជើងកែវង និងផលិតផ
េ្រ�យ (1872)
លេធ� ើពីែស្បក េផ្សងៗ េទៀត ។ ��ញ់េ� ឬ��ញ់�វ ្រត�វ�នេគយកេ��ំ េ�ក��ង��ំងែដក
េជើងបី (trypots) េហើយយកេ�េធ� ើ េទៀន និង�ប៊ូ ។ េ�យរ ួមប��ល
� ្របវត� ិទី�ំង េ�ក��ងរច�
បទេទស�ព របស់�ត់, ��ហ� ខនែនល ��បត្យករេទស�ព (landscape architect Ralph Cornell) �ន�ក់ ��ំងែដ
កពីសម័យ�ល ��ំ 1840 េនះ េ�ក��ងសួ ន�� (cut-flower garden) សល់ពីសម័យទសវត្សរ� ��ំ 1930 ។ ��្រក �ង
�ន��ស់ទី�មកទីេនះ ។ សូ មរកេមើលផ� វ� េដើរ េ��ងេឆ� ងៃដ ែដល�ំេ�ដល់ �ឡិ�្រពះ�ទិត្យ ែដលេ�កអ� ក

េមើលេឃើញ ហួ សពី��ំងែដក េជើងបីេ�ះ ។

��ំងែដកេជើងបី (1938)

សួនរុក��តិ�នក� ិនឈ��យ (Herb) ៖ េ�យ�ន�ំដុះ េ�យអ� កស� ័្រគចិត� មកពីសម� ័ន�យុវជន ឡ
� ង� �ច េ�ទសវត្សរ�
��ំ 1980, សួ នរុក��តិ�នក� ិនឈ��យេនះ ្រទ្រទង់ដល់ កម� វ �ធីទស្ស�ចរណ៍ របស់�����ស់ជ័យ�ភី របស់េយើង ។
�្រត�វ�នែបងែចក េចញ� បួ នែផ� ក (ែផ� កចំំណី��រ ែផ� កឱសថ ែផ� ក្រជលក់ពណ៌ ែផ� កក� ិន) េដើម្បីប��ញ ពីរុក��
តិ�នក� ិនឈ��យ ែដល�ន្របេ�ន៍ ។ សួ នរុក��តិ�នក� ិនឈ��យេនះ ស� ិតេ�ជុំ វ �ញ �ឡិ�្រពះ�ទិត្យ ែដល្រត�វ�
ន��ប�េឡើង ឧទ� ិសដល់ ចូ ែធម � �ក� � (Jotham Bixby) ។ សូ មេងើយេ�េលើ េដើម្បីេមើល ប៉មទឹក ។

ប៉មទឹក ៖ ទឹក��ត គឺ�ស�ល
� ៃនជី វ �តរស់េ� ។ ពលករកសិ��នពីេដើមេឡើយ បូ មទឹកេចញពីទេន� េ�ែក្បរេ�ះ
េ�យេ្របើ ្របព័ន�ក��ំងស��ធរុញទឹក (water ram) ។ ��ន្របសិទ��ព រហូ តដល់េពលេ្រ�ះ�ំងស��ត �នេធ� ើឱ្យទ
េន� ្រសកទឹក ។ ក��ងអំឡ
� ងទសវត្សរ� ��ំ 1860 េគជីអណ� �ង ថ� ីមួយ ។ ��ន �៉សុីនរុញេ�យក��ំងខ្យល់ េដើម្បីបូមទឹក
េឡើងេ��ងរក�ទឹក ឬ ប៉មទឹក ។ កសិ��ន ��ញ់ឆូ ឡ�ស សឺ រ �តូ ស (Rancho Los Cerritos) ្រត�វ�នត��ប់ នឹងប�
� ញ
ទឹក របស់ទី្រក �ង េ�ទសវត្សរ� ��ំ 1930 ។ សូ មបន� ដំេណើរ �មផ� វ� ដី េ�មុខេទៀត េដើម្បីេ�េមើល ឡច���នដី (Horno) ។
ឡច���នដី (Horno) ៖ សំណង់ �ន�ងដូ ចសម្ប
� កឃ��ំ ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង ពីឥដ� េធ� ើពីដី �លៃថ� េ�ទសវត្សរ� ��ំ
1990 ។ ��ន�ង្រសេដៀងនឹង ឡដី (ច���ន) ែដល្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ េដើម្បីដុតនំ េ�ទីេនះ �លពីអំឡ
� ងទសវត្សរ� ��ំ
1840 ។ ឡ្រច��នដី របស់ ��ែអ៊ល� & ចន ែធមផល (Rafaela & John Temple) េ�ែត្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់ េ�យចុ
ងេ� របស់កសិ��ន េ�ក��ងអំឡ
� ងទសវត្សរ� ��ំ 1870 ។ េ�េពលេ�ះ ពួ កេគក៏�ចេ្របើ្រ�ស់ ច���នដុតអុស
េ�ក��ងផ� ះ�យ ផងែដរ ។ សូ ម្រតឡប់េ្រ�យវ �ញ េដើម្បីេ� ផ� ះេធ� ើពីឥដ� ។
ែផ�ទទឹម ៖ េដើមែផ� ទទឹម ចំនួន បីេដើម េ�សល់�ំងពីសម័យសួ នច�រេដើម របស់្រ��ទ (Temples’ original garden)
េនះ ។ ្របសិនេបើអ�កពិនិត្យេមើល ��លរុក��តិ េ��ង��ំៃដេ�កអ� ក ែដល�នមុំផ��វេដើរ េ�េសសសល់េ�ះ េ�កអ�
ប៉ម�ងទឹក (1921)
ក�ចេមើលេឃើញ េដើមទទឺមេ្រទត មួ យេដើម ។ ��ស់្រ��ទ ៃនអចលន្រទព្យេនះ �ន�យុ�ល �ំងពីទសវត្សរ� ែដល
��ស់ក្ស្រតី វ �កតូ រ ��៉ (Queen Victoria) �នេឡើងេ�យ�ជ្យ េ�្របេទសអង់េគ� ស (អំឡ
� ងទសវត្សរ� ��ំ 1840) ។ គួ រ�ទី
�ប់�រម� ណ៍ មនុស្សេ�សម័យេ�ះ ែដលសព� ៃថ� េនះ េយើងេ�� «អ� កសម័យ វ �កតូ រ ��៉ ("Victorians")» �នបេង� ើត�� ែដលតំ�ងេ�យ�� ។
ចំេ�ះអ� កសម័យ វ �កតូ រ ��៉ េគនិ�យ� ��ទទឹម តំ�ងឱ្យ «ស្រមស់េពញវ �យ» ។ ែផ� ទទឹម� ំងេនះ េមើលេ�សមសួ នដល់េហើយ ! ្រចកេចញ

ពីសួនច�រ គឺេ�ជិត �ន�ល ។

ទី��ែផ�ក�ងមុខ (E)
ទីចំណត េ�ទី��ែផ� ក�ងមុខ ្រត�វ�នបែន� ម េ�ទសវត្សរ� ��ំ 1930 េដើម្បីទទួ ល �នជំនិះេភ��ង របស់ �វ �ស & េលេវលលីន � �ក� � សុីញឺ (Avis
& Llewellyn Bixby Sr.) ។ េ�ែផ� ក�ងេឆ� ង��ចូ ល �ន��កប��ញពី ្រពំដី �លពីសតវត្សរ�ទី 19 របស់កសិក��ន ��ញ់ឆូ សឺ រ �តូ ស (Rancho Los
Cerritos) និង កសិ��នេ�ែក្បរ��េ�ះ �នេ��ះ� ��ញ់ឆូ ឡ�ស ��មីតូស (Rancho Los Alamitos) ។ កសិ��ន� ំងពីរេនះ ពីេដើមេឡើយ �ែផ�
ករបស់កសិ��ន ��ញ់ឆូ ឡ�ស នីតូស (Rancho Los Nietos) ែដល្រត�វ�ន្របគល់ឱ្យ ��នេអស�៉ញ េ��ះ �៉នូ ែអល នីតូ �លពី��ំ 1784 េ�េពល
�ល់� �លីហ�័រ�៉ (Alta California) ស� ិតេ�េ្រ�មច្រកភពេអស�៉ញ ។ េដើមេឈើខ�ស់បំផុត េ�ទី���ងមុខ គឺេដើម្រក�ច អូ �ហ្ស (Osage
orange) ែដល�នេដើមកំេណើត េ��ក�ន�ស់ និង េតច�ស់ ។ ្រប�ជន អូ �ហ្ស (Osage) �នេ្របើ្រ�ស់ែផ� េឈើ េដើម្បី្រជលក់ពណ៌្រក�ត់
�យូរ�រមកេហើយ ។ េ�យមិនសូ វេឃើញ�ន េ��លីហ�័រ�៉ ែប៉ក�ងត្ប
� ង, េដើមេឈើេនះ �ន�យុ�ល �ំងពីសម័យសួ នច�រេដើម របស់្រ�
�ទេនះ ។
េភ��វសម័យទំេនើប និ�យ� ែផ� របស់� េមើលេ�ដូ ច� «ខួ រក�ល ពណ៌ៃបតង» ។ សូ មសង មគ��េទសក៍េនះ េ�មជ្ឈមមណ�លទទួ លេភ��វវ �ញ ។

សូមអរគុណែដល�នរុករកេមើល��ញ់ឆូ ឡ
� ស សឺ រ �តូ ស (Rancho Los Cerritos) េ�ៃថ�េនះ !
ព័ត៌�ន្រតឡប់របស់េ�កអ� ក �នតៃម� �ស់ ៖ www.RanchoLosCerritos.org/Visitor-Survey

