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Summary  

In the literature of sentence processing, there are two seemingly contradicting 

accounts for resolving long-distance dependencies: (1) memory-based account 

according to which delaying the appearance of a verb in a noun-verb dependency 

tends to increase the processing difficulty at the position of verb leading to the so-

called locality effect (Gibson, 2000), and (2) expectation-based account, based on 

which the verb becomes even more predictable and easier to process due to this delay 

leading to the so-called surprisal effect as the reader is highly expecting the verb 

(Levy, 2008). Levy and colleagues (2013) argue that the verb-medial languages tend 

to exhibit the general patterns predicted by memory-based theories, while verb-final 

languages tend to exhibit the general pattern predicated by expectation-based 

theories.  

We aimed to investigate these two accounts on Complex Predicates in Persian as a 

verb-final language in which multiple-word verbs (i.e., complex predicates) are 

more widely-used as compared the one-word verbs. To this purpose, four 

psycholinguistic experiments (two masked self-paced reading studies and two eye-

tracking studies) with four pre-tests (two sentence-completion studies, one 

acceptability rating study, and one corpus study) with a total of 279 participants were 

conducted in different homogenous groups of native Persian speakers with no 

history of cognitive disorders and normal or corrected-to-normal eye-sight. In our 

experimental design (2x2), we opposed complex predicate conditions to simple 

predicate conditions and manipulated the stimuli by two factors of distance (i.e., 

short conditions versus long conditions) and predictability (i.e., strong predictability 

versus weak predictability). The intervener in the first self-paced reading study and 

the first eye-tracking study was a short prepositional phrase in the short conditions 

and a prepositional phrase plus a relative clause in the long conditions. In the second 
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self-paced reading and the second eye-tracking studies, the intervener consisted of 

the same short prepositional phrase in the short conditions whereas it was a long 

uninterrupted prepositional phrase in the long conditions. We decided to keep the 

same type of intervener in the long conditions of the second design in order to find 

out if the type of intervener affects the processing difficulty.  

From the perspective of memory-based accounts, we expected a main effect of 

distance, such that processing the long conditions would be more difficult than 

processing the short conditions. The expectation-based accounts predict either no 

effect of distance or a facilitation at the verb as a function of distance. Also, a main 

effect of predictability is expected, such that there are faster reading times in strong 

versus weak conditions, regardless of distance. In other words, a facilitation effect 

is predicted in the long versus short conditions, as the more amount of information 

leads to less surprisal. We also expected that the second design in which less 

syntactic complexity (only one type of intervener) was included would be easier to 

process as compared to the first design where two chunks of different linguistic types 

were used as the intervener. 

Before these experiments, we conducted some pretests in order to make sure that our 

experimental stimuli are appropriate for the purpose of the main experiments. To 

this aim, two sentence-completion studies were done on two different groups of 

participants (32 each). We were interested in understanding whether the participants 

can predict the light verbs or the heavy verbs we planned to use in the self-paced 

reading and eye-tracking experiments if they were given the sentence up to the pre-

critical region. The aim was to ensure that the light verbs of the complex predicates 

were highly predictable (for strong predictability conditions) and the heavy verbs of 

the simple predicates had weak predictability, which was confirmed by these two 

studies. 
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Consequently, we managed to confirm that it was acceptable for the native speakers 

of Persian (50 participants) to separate the complex predicates used in the 

experimental sentences. Lastly, we used Persian corpora to show that the conditional 

probability of appearing the upcoming verb increases as the distance between the 

nominal and the light verb becomes larger. Also, a comparison of Persian and Hindi 

dependency treebanks showed that the adjacency of complex predicates is more 

preferred in Persian than in Hindi even though it can be considered acceptable as 

confirmed by our acceptability rating study. These studies helped us ensure that we 

had a well-designed setup, enabling us to proceed to the main experiments.  

In the first self-paced reading study with 42 participants, we found a main effect of 

predictability such that the verbs in the strong predictability conditions were read 

faster than the weak predictability conditions, and a main effect of distance, such 

that the verbs in the short conditions were read faster than the long conditions. 

Within the weak predictability conditions, the reading time at the position of the verb 

in the short condition was faster than the reading times in long condition. A weak 

interaction suggests that the locality effect may be somewhat stronger in the weak 

predictability condition. A marginal effect of interaction between predictability and 

distance seems to provide only weak support, if any, for the idea that strong 

predictability can at least attenuate locality effects (Husain et al., 2014).  

In the second self-paced ready study with 43 other participants, we replicated the 

locality effects found in the first experiment, but we no longer saw a weakening of 

the locality effect that was seen in experiment 1 (a marginal interaction between the 

distance and predictability in experiment 1 such that the locality effects might get 

weakened as a result of strong predictability). The strength of locality effects was 

equal in the strong and weak predictability conditions. In the second self-paced 

reading, we also see an effect of predictability, with the strong predictable verb being 
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read faster. So, regarding the distance manipulation, the prediction of the working-

memory account was validated, and the prediction of the expectation-based account 

was not supported. The main effect of predictability did not furnish evidence 

consistent with the expectation-based account. 

In both self-paced reading experiments, there was a main effect of distance which 

was in favor of the memory-based accounts, that is, the locality effect. In other 

words, lengthening the intervening materials led to more difficulty in processing. 

This effect was even stronger in the second experiment where the intervener was the 

same type, contrary to our expectation that keeping the same nature of the intervener 

can facilitate processing. The response accuracy in both of these experiments was 

slightly higher in the short conditions versus long conditions even though there was 

no main effect of predictability to confirm that this difference was significant. 

Eye-tracking method represents a more natural pattern of reading and provides more 

details on the proportion of eye-gaze (e.g. the first-pass reading time and the 

regression-path duration in which we were interested, as compared to the reading 

time data in the self-paced reading experiments). In the first eye-tracking study with 

40 participants, we replicated the locality effects found in the reading time of self-

paced reading studies. These locality effect appeared in weak-predictability 

conditions, which is similar to the result of the first self-paced reading as discussed 

in chapter 3. A main effect of predictability was found in first-pass reading time and 

regression path duration, replicating the effect in self-paced reading 1. Since we 

failed to find an interaction between predictability and distance, we cannot conclude, 

as Husain et al. (2014) did, that expectation effects can cancel out locality effects.  

The second eye-tracking experiment with 40 other participants replicated the results 

of the second self-paced reading experiment: there was a main effect of distance and 

a main effect of predictability, with no evidence for an interaction. The effects in 
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first-pass reading time and regression-path duration showed essentially the same 

patterns as in the first eye-tracking study. However, the locality effects were even 

stronger, in the same way that the second self-paced reading study showed stronger 

locality effects. Also, these effects are equally strong in both the strong and weak 

predictability conditions, which confirms our finding in the second self-paced 

reading study. 

Similar to the self-paced reading experiments, the main effect of distance found in 

the first pass reading time and regression path duration as the two key eye-tracking 

measures was in favor of the memory-based accounts, and there was no compelling 

evidence that the locality effects get weakened by strong predictability. It is worth 

mentioning that the locality effects are higher in strong predictability conditions 

compared to weak predictability conditions. Therefore, we failed to find evidence in 

favor of expectation-based account to conclude that increasing the distance between 

the noun and the verb leads to facilitation in processing due to increasing conditional 

probabilities of the upcoming verb. The average response accuracy to the 

comprehension-check questions in both eye-tracking experiments was above 90 % 

which showed that the participants paid full attention to all parts of the sentences. 

However, there was no significant difference in the response accuracy across the 

conditions.  

In conclusion, as regards the distance manipulation, the evidence from Persian is in 

favor of working memory accounts and a key prediction of the expectation-based 

account was not upheld. Although we found a main effect of predictability in all four 

experiments, we cannot be certain that this effect is not due to other factors such as 

frequency as the words in the strong versus weak predictability conditions are not 

precisely the same. A possible further research that can add more insights to the 

analysis of the experiments is a new design where we directly compare the intervener 
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types in a within-subject experiment, that is, the same participants read all the 

conditions in a 3 x 2 factorial design where the intervener in the first condition is a 

short prepositional phrase, the combination of a prepositional phrase and a relative 

clause in the second condition, and a long uninterrupted prepositional phrase in the 

third condition for both simple predicate and complex predicate conditions. This can 

be a definitive test to compare the differences directly.  

Also, there is not much evidence from Persian that strong-predictability conditions 

cancel locality effects, as Husain and colleagues (2014) suggest. Interestingly, there 

is no evidence in these experiments for the prediction of the expectation-based 

account regarding the distance manipulation which argues that increasing argument-

verb distance facilitates processing due to increasing conditional probabilities of the 

upcoming verb. Another interesting observation was that the second self-paced 

reading and eye-tracking studies, in which the type of intervener in short and long 

conditions was kept the same, showed even stronger locality effects as compared to 

the first design -a result contrary to our expectation. So, an uninterrupted phrase of 

the same type seems to require more processing in the memory rather than a phrase 

consisting of two types of syntactic constructions.  

 The suggestion in (Levy et al., 2013) that “the verb-medial languages tend to exhibit 

the general patterns predicted by memory-based theories, whereas verb-final 

languages tend to exhibit the general patterns predicted by expectation-based 

theories seems to be difficult to maintain (also see Husain et al. (2015), for locality 

effects in Hindi). An implication of our findings from Persian is that locality and 

expectation effects observed across studies seem to be highly conditional on the 

language and syntactic construction being considered, so broad cross-linguistic 

generalizations may be difficult to make. To our best of knowledge, this is the first 

psycholinguistic experiment in Persian targeting the effects of memory and 
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expectation on long-distance dependency resolution in sentence processing 

literature.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

Nederlandse samenvatting 

 

In de literatuur over zinsverwerking bestaan twee schijnbaar tegenstrijdige theorieën 

over ver uit elkaar staande afhankelijke woorden: 1) een geheugen-gebaseerde 

theorie waaruit volgt dat het uitstellen van het verschijnen van een werkwoord in 

een combinatie van een van elkaar afhankelijk zelfstandig naamwoord en 

werkwoord de verwerking op de plek van het werkwoord moeilijker maakt, wat leidt 

tot het zogenaamde locatiteitseffect (Gibson, 2000), en (2) een verwachtings-

gebaseerde theorie, op basis waarvan het werkwoord zelfs beter voorspelbaar en 

makkelijker te verwerken wordt door dit uitstellen, wat leidt tot het zogenaamde 

verrassingseffect, daar de lezer het werkwoord verwacht (Levy, 2008). Levy en 

collega's (2013) stellen dat werkwoord-mediale talen vaak de algemene patronen 

vertonen zoals voorspeld door geheugen-gebaseerde theorieën, terwijl werkwoord-

finale talen vaak het algemene patroon volgen dat wordt voorspeld door 

verwachtings-gebaseerde theorieën.  

Wij hebben geprobeerd deze twee theorieën te onderzoeken ten aanzien van 

complexe predicaten in het Perzisch (als werkwoord-finale taal), daar deze vaker 

worden gebruikt dan werkworden die uit één woord bestaan. Voor dit doel hebben 

we een set van 4 psycholinguïstische experimenten uitgevoerd (2 gemaskeerde 

leesstudies op eigen tempo, en 2 oogbewegingenstudies) met 4 pre-testen (2 

zinsvoltooiingsstudies, 1 studie met aanvaardbaarheidsbeoordeling, en 1 corpus-

studie). Deze studies, met in totaal 279 deelnemers, zijn uitgevoerd in verschillende 

homogene groepen deelnemers met Perzisch als moedertaal, zonder achtergrond van 

cognitieve stoornissen, en met normaal, of gecorrigeerd normaal, gezichtsvermogen. 

In onze experimentele opzet (2x2) zetten wij complexe predicate omstandigheden 

tegenover simpele predicate omstandigheden, en manipuleerden we de stimuli door 
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middel van twee afstandsfactoren (d.w.z. kort uit elkaar versus lang uit elkaar) en 

voorspelbaarheid (d.w.z. makkelijk voorspelbaar versus moeilijk voorspelbaar). De 

interventie in de eerste leesstudie op eigen tempo, en de eerste 

oogbewegingenstudie, was een korte zin met voorzetsel onder de korte 

omstandigheden, en een voorzetselszin in combinatie met een betrekkelijke bijzin 

onder de lange omstandigheden. De tweede leesstudie op eigen tempo, en de tweede 

oogbewegingenstudie, bestonden uit dezelfde korte voorzetselszin onder de korte 

omstandigheden, en een lange, ononderbroken voorzetselszin onder de lange 

omstandigheden. We besloten dezelfde soort interventie te gebruiken onder de lange 

omstandigheden van de tweede studie-opzet, om na te gaan of het type interventie 

invloed heeft op de moeilijkheidsgraad van de zinsverwerking.  

Op basis van geheugengebaseerde theorieën verwachtten we dat afstand het grootste 

effect zou hebben, en dat de verwerking onder lange omstandigheden moeilijker zou 

zijn dan de verwerking onder korte omstandigheden. De verwachtings-gebaseerde 

theorieën voorspellen ofwel dat afstand geen effect heeft, ofwel een facilitatie bij het 

werkwoord als functie van afstand. Daarnaast wordt een belangrijk effect verwacht 

van voorspelbaarheid, zodat er, ongeacht afstand, sneller zou moeten worden 

gelezen onder sterke omstandigheden dan onder zwakke omstandigheden. Met 

andere woorden: er wordt een facilitatie-effect verwacht onder de lange versus korte 

omstandigheden, daar meer informatie leidt tot een mindere mate van verrassing. 

We verwachtten ook dat de tweede opzet, met een lagere syntactische complexiteit 

(slechts één type interventie) makkelijker te verwerken zou zijn dan het eerste 

ontwerp, waarin twee stukjes van verschillende linguïstische types als interventie 

werden gebruikt. 

Voorafgaand aan deze experimenten voerden we een aantal pre-testen uit, om er 

zeker van te zijn dat onze experimentele stimuli geschikt waren voor de 
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hoofdexperimenten. Hiertoe werden twee zinsvoltooiingsstudies gedaan met twee 

verschillende groepen deelnemers (beiden met 32 deelnemers). We waren 

geïnteresseerd in de vraag of de deelnemers de makkelijke of moeilijke 

werkwoorden die we wilden gebruiken in leesstudies op eigen tempo en de 

oogbewegingenstudies, konden herkennen, als ze de zinsdelen voorafgaand aan het 

kritische gebied te zien zouden krijgen. Het doel was om ervoor te zorgen dat de 

makkelijke werkwoorden van de complexe predicaten zeer voorspelbaar waren 

(voor zeer voorspelbare omstandigheden), en de moeilijke werkwoorden van de 

simpele predicaten moeilijk voorspelbaar waren. Dit werd bevestigd door deze twee 

studies. 

Daarmee konden we bevestigen dat het voor de deelnemers met Perzisch als 

moedertaal (50) acceptabel was om de complexe predicaten die werden gebruikt in 

de experimentele zinnen, te splitsen. Tot slot gebruikten we Perzische corpora om 

aan te tonen dat de voorwaardelijke kans van het verschijnen van het eerstvolgende 

werkwoord toenam, naarmate de afstand tussen het nominale en het makkelijke 

werkwoord toenam. Ook uit een vergelijking van treebanks in het Perzisch en Hindi 

bleek dat de nabijheid van complexe predicaten vaker wordt gebruikt in het Perzisch 

dan in het Hindi, hoewel uit onze aanvaardbaarheidsbeoordelingsstudie blijkt dat dit 

als aanvaardbaar kan worden beschouwd. Deze studies hielpen ons een goed 

ontworpen opzet te creëren, waarmee we konden overgaan tot de belangrijkste 

experimenten.  

Uit de eerste leesstudie op eigen tempo, met 42 deelnemers, bleek voorspelbaarheid 

een belangrijk effect te hebben, en werden werkwoorden onder omstandigheden van 

goede voorspelbaarheid sneller gelezen dan onder omstandigheden met slechte 

voorspelbaarheid. Ook bleek afstand een belangrijk effect te hebben, waarbij 

werkwoorden onder de omstandigheden met korte afstanden sneller werden gelezen, 



198 
 

dan bij lange afstanden. Een genest contrast liet zien dat dit afstandseffect werd 

veroorzaakt door de omstandigheden van zwakke voorspelbaarheid, d.w.z. dat de 

leessnelheid rondom de positie van het werkwoord bij korte afstanden en onder 

omstandigheden van zwakke voorspelbaarheid, korter was dan de leessnelheid bij 

lange afstanden. Een zwakke interactie suggereert dat het localiteitseffect iets sterker 

zou kunnen zijn onder omstandigheden van zwakke voorspelbaarheid. Een 

marginaal interactie-effect tussen voorspelbaarheid en afstand lijkt het idee dat 

goede voorspelbaarheid localiteitseffecten kan verminderen slechts een klein beetje 

te ondersteunen, als hier in het geheel al sprake van is (Husain et al., 2014).  

In de tweede leesstudie op eigen tempo, met 43 andere deelnemers, repliceerden we 

de localiteitseffecten uit het eerste experiment, maar vonden we niet langer de 

verzwakking van het localiteitseffect die bleek uit experiment 1 (een marginale 

interactie tussen de afstand en voorspelbaarheid in experiment 1, waardoor het 

localiteitseffect zwakker zou kunnen worden ten gevolge van betere 

voorspelbaarheid). De sterkte van localiteitseffecten was gelijk onder de 

omstandigheden met goede en slechtere voorspelbaarheid. Uit de tweede leesstudie 

op eigen tempo bleek voorspelbaarheid ook een effect te hebben, waarbij het 

makkelijker te voorspellen werkwoord sneller werd gelezen. Met betrekking tot de 

manipulatie van afstanden werd de voorspelling van de werkgeheugentheorie 

gevalideerd, en werd de voorspelling van de verwachtings-gebaseerde theorie niet 

ondersteund. Het belangrijkste effect van voorspelbaarheid gaf wel bewijs in 

overeenstemming met de verwachtings-gebaseerde theorie. 

Uit beide leesstudies op eigen tempo bleek dat afstand een belangrijk effect had. Dit 

ondersteunt de geheugengebaseerde theorieën, d.w.z., localiteit. Met andere 

woorden: het vergroten van tussenliggende afstanden maakt het verwerken 

moeilijker. Dit effect was nog sterker in het tweede experiment, met dezelfde soort 
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interventie, in tegenstelling tot onze verwachting dat het vasthouden aan hetzelfde 

type interventie het verwerken kan vergemakkelijken. De nauwkeurigheid van de 

antwoorden in deze beide experimenten was iets hoger bij korte afstanden dan bij 

lange afstanden, hoewel er geen belangrijk effect van voorspelbaarheid werd 

gevonden dat zou kunnen bevestigen dat dit verschil significant was. 

Het volgen van oogbewegingen sluit aan bij een meer natuurlijk leespatroon, en 

verschaft meer informatie over de verhouding van oog-staren (bijv. de leessnelheden 

van de eerste passage, en de duur van het regressiepad waar we in geïnteresseerd 

waren, vergeleken met de gegevens over leessnelheden uit de leesexperimenten op 

eigen tempo). In de eerste oogbewegingenstudie met 40 deelnemers, repliceerden 

we de localiteitseffecten die bleken uit de leessnelheden tijdens de leesstudies op 

eigen tempo. Deze localiteitseffecten waren zichtbaar onder omstandigheden van 

mindere voorspelbaarheid, en zijn daarmee vergelijkbaar met het resultaat uit de 

eerste leesstudie op eigen tempo uit hoofdstuk 3. Een van de belangrijkste effecten 

van voorspelbaarheid bleek uit de leessnelheden van de eerste passage, en de duur 

van het regressiepad, waarmee het effect uit de eerste leesstudie op eigen tempo werd 

gerepliceerd. Omdat we geen interactie konden vaststellen tussen voorspelbaarheid 

en afstand, kunnen we in tegenstelling tot Husain et al. (2014) niet concluderen dat 

verwachtingseffecten localiteitseffecten kunnen opheffen.  

Het tweede oogbewegingenexperiment met 40 andere deelnemers repliceerde de 

resultaten van het tweede leesexperiment op eigen tempo: afstand en 

voorspelbaarheid bleken beiden effect te hebben, maar er werd geen bewijs 

gevonden voor een interactie. De leessnelheden van de eerste passage en de duur 

van het regressiepad vertoonden vrijwel dezelfde patronen als de eerste 

oogbewegingenstudie. De localiteitseffecten waren echter sterker, vergelijkbaar met 

de sterkere localiteitseffecten die bleken uit de tweede leesstudie op eigen tempo. 
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Bovendien waren deze effecten even sterk onder omstandigheden van goede en 

slechte voorspelbaarheid. Dit bevestigt onze bevindingen uit de tweede leesstudie 

op eigen tempo. 

Net als bij de leesstudies op eigen tempo ondersteunden de belangrijkste effecten die 

bleken uit de leessnelheid van de eerste passage en de duur van de regressietijd als 

twee belangrijkste oogbewegingsindicatoren, geheugen-gebaseerde theorieën, en 

was er geen overtuigend bewijs voor de stelling dat localiteitseffecten zwakker 

worden door grote voorspelbaarheid. Het is het vermelden waard dat de 

localiteitseffecten sterker zijn onder omstandigheden met goede voorspelbaarheid, 

dan onder omstandigheden met slechte voorspelbaarheid. We vonden dan ook geen 

bewijs ter ondersteuning van verwachtings-gebaseerde theorieën en kunnen niet 

concluderen dat het vergroten van de afstand tussen het zelfstandig naamwoord en 

het werkwoord het verwerken faciliteert ten gevolge van het vergroten van de 

conditionele waarschijnlijkheid van het komende werkwoord. De gemiddelde 

antwoordnauwkeurigheid op de controlevragen in beide 

oogbewegingsexperimenten lag boven de 90%, wat laat zien dat de deelnemers 

aandacht besteedden aan alle delen van de zinnen. Er zat echter geen significant 

verschil in de antwoordnauwkeurigheid onder de verschillende omstandigheden.  

Wat betreft de manipulatie van afstanden ondersteunt het bewijs voor het Perzisch 

tot slot de werkgeheugen-gebaseerde theorieën, en bleek een belangrijke 

voorspelling van de verwachtings-gebaseerde theorieën niet te worden ondersteund. 

Hoewel voorspelbaarheid in alle vier de experimenten een significant effect bleek te 

hebben, kunnen we niet met zekerheid vaststellen dat dit effect niet wordt 

veroorzaakt door andere factoren zoals frequentie, daar de woorden niet precies 

hetzelfde waren onder de omstandigheden met goede en slechte voorspelbaarheid. 

Als mogelijk aanvullend onderzoek om meer inzichten te krijgen in de analyse van 
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de experimenten, zou een nieuw ontwerp kunnen worden bedacht waarin we 

interventietypes direct vergelijken in een experiment met dezelfde deelnemers. 

D.w.z. dat dezelfde deelnemers deelnemen aan leesexperimenten onder alle 

omstandigheden, in een 3x2 factorontwerp, waar de interventie in het eerste deel een 

korte voorzetselzin is, in het tweede deel een combinatie van een voorzetselzin en 

een betrekkelijke bijzin, en in het derde deel een lange, ononderbroken voorzetselzin 

onder omstandigheden van zowel simpele predicaten als complexe predicaten. Met 

een dergelijke test kunnen de verschillen direct worden vergeleken.  

Daarnaast is er voor het Perzisch niet veel bewijs dat goede voorspelbaarheid 

localiteitseffecten opheft, zoals Husain en collega's (2014) suggereren. Het is 

interessant dat er in deze experimenten geen bewijs wordt gevonden voor de 

voorspelling van de verwachtings-gebaseerde theorieën, met betrekking tot de 

manipulatie van afstanden, namelijk dat het vergroten van de afstanden tussen 

argumenten en werkwoord het verwerken faciliteert, omdat dit de conditionele 

waarschijnlijkheid van het komende werkwoord vergroot. Een andere interessante 

observatie is dat uit de tweede leesstudie op eigen tempo en de tweede 

oogbewegingenstudie, waarbij het type interventie onder korte en lange 

omstandigheden gelijk werd gehouden, zelfs sterkere localiteitseffecten bleken dan 

bij de eerste ontwerpen. Dit ging in tegen onze verwachtingen. Een ononderbroken 

zin van hetzelfde type lijkt dus meer verwerkingscapaciteit in het geheugen te 

vereisen dan een zin bestaande uit twee typen syntactische constructies.  

 De suggestie in Levy et al. (2013) dat “werkwoord-mediale talen vaak de algemene 

patronen vertonen die worden voorspeld door geheugen-gebaseerde theorieën, 

terwijl werkwoord-finale talen vaak de algemene patronen vertonen die worden 

voorspeld door verwachtings-gebaseerde theorieën, lijkt daarmee moeilijk houdbaar 

(zie ook Husain et al. (2015) voor localiteitseffecten in het Hindi). Een implicatie 
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van onze bevindingen voor het Perzisch is dat de localiteits- en verwachtingseffecten 

die blijken uit verschillende studies, sterk afhankelijk zijn van de taal en de 

syntactische constructie in kwestie. Dit kan het trekken van algemene conclusies 

voor meerdere talen moeilijk maken. Voor zover wij weten is dit het eerste 

psycholinguïstische experiment in de literatuur over zinsverwerking dat zich richt 

op de effecten van geheugen en verwachting op de verwerking van afhankelijkheden 

over langere afstanden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


