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 چکیده 

 و تصادفی طور به تقاضا که فرض این با (EOQ) اقتصادی سفارش مقدار مدل از ایگونه به مقاله، این در

 صورت به تقاضا، دوره دو بین توزیع هایزمان و است شده اشاره بیفتد، اتفاق بارهیک و آنی صورت به

 وسیله به دهی سفارش سیاست که است شده فرض همچنین. است شده گرفته نظر در مشخص و مستقل

 داشته وجود تقاضا و برسد صفر مقدار به موجودی سطح که زمانی هر در یکسان مقدار به دادن سفارش

 موجودی هزینه که ایبهینه سفارش مقدار که است شده داده نشان تحقیق ادامه در. گرددمی انجام باشد،

 انتهای در. کندمی پیروی اقتصادی سفارش مقدار مدل مشهور فرمول از کندمی حداقل را انتظار مورد

 به نسبت شده ارائه مدل رفتار و شرایط حساسیت، تحلیل انجام با و است شده زده عددی مثال تحقیق،

 بررسی و ارزیابی مورد تقاضا نرخ و دهی سفارش ثابت هزینه نگهداری، هزینه پارامترهای نوسانات و تغییرات

 .است شده ارائه آتی تحقیقات انجام برای پژوهشگران و محققان به پیشنهاداتی سپس و است گرفته قرار

 

 دهی سفارش ثابت هزینه نگهداری، هزینه تصادفی، تقاضای اقتصادی، سفارش مقدارواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

 در اصلی فرض است؛ علمی مطالعات در خصوصاً موجودی، هایسیستم مشهورترین از یکی 1اقتصادی سفارش مقدار مدل

 افق طول در مصرف سرعت حال عین در و بوده معین و مشخص آینده برای کاال مصرف مقادیر که است آن مدل، این محاسبات

 یا غیرممکن آینده در مصرف تغییرات که نیست مفهوم این به آینده مصارف بودن معین است، بدیهی. باشدمی ثابت ریزیبرنامه

 خواهد وجود آینده مصارف در تغییر امکان متغیر، عوامل از بسیاری تأثیرگذاری به بنا و علت به که است مسلم. باشدمی غیرمجاز

 سفارش مقدار مدل بنابراین،. است ثابت و قطعی تقاضا که است این اقتصادی سفارش مقدار مدل اصلی فرضیات از یکی. داشت

 از تصادفی، تقاضای محیط در اوقات گاهی. شودمی توصیه بینیپیش قابل و ثابت تقاضای با هایمحیط برای اغلب اقتصادی،

 مقاله این در. شودمی استفاده (r,Q) 2مستمر مرور موجودی سیستم در سفارش مقدار تخمین برای اقتصادی سفارش مقدار مدل

 تصادفی فرآیند یک در و نبوده مشخص و معین صورت به تقاضا که شرایطی در که است گرفته قرار بررسی مورد موضوع این

 بهینه هزینه همچنین و اقتصادی سفارش مقدار باشد، صفر سفارش دریافت تحویل زمان همچنین و گردد تکرار و ایجاد

 .کنندمی تغییراتی چه هاموجودی

 

 مبانی نظری و پیشبنه تحقیق

 اولیه، مواد از اعم ها،موجودی نگهداری از ناشی هایهزینه بودن باال و فروش و تولید هایسیستم در موجودی نگهداری اهمیت

 کنترل گوناگون هایمدل وتحلیلتجزیه و بررسی به محققان از زیادی تعداد گردیده باعث نهایی محصول یا و ساخته نیمه قطعات

 شرکت یا موسسه یک کنترل تحت کاالهای یا مواد موجودی، از منظور(. 1۳۸۵ همکاران، و جوالی) بپردازند تولید و موجودی

 مصالح، اجناس، به همچنین. شوندمی نگهداری غیرتولیدی یا راکد حالت در مصرف یا فروش منظور به مدتی برای که هستند

 بندیدسته یک در. گرددمی اطالق موجودی نیز گیرندمی قرار مصرف مورد صنعت اداره و فروش و تولید امر در که قطعاتی و مواد

 در هاموجودی. نمود بندیتقسیم  غیرمستقیم مواد و  نهایی محصول ساخته، نیمه کاالی ، اولیه مواد به را هاموجودی توانمی

 و اداری و دفتری هایهزینه قبیل از) دهی سفارش هزینه خرید، هزینه شامل که دارند همراه به را هاییهزینه سیستمی، هر

 و( کاال فساد و شدن متروکه راکد، سرمایه و انبارداری هایهزینه قبیل از) نگهداری هزینه ،(ساخت برای سازیآماده هایهزینه

 .باشدمی( اعتبار کسر هایهزینه و رفتهازدست فرصت هایهزینه قبیل از)  کاال کمبود هزینه

 

 اقتصادی سفارش مقدار مدل. است اقتصادی سفارش مقدار مدل ها،موجودی کنترل و ریزیبرنامه ایپایه هایمدل از یکی

 تعداد سرمایه، محدودیت عدم موجودی، کمبود نبودن مجاز تقاضا، بودن ثابت و مشخص و معلوم شامل که دارد فرضیاتی

 مقدار( آنی) بارهیک دریافت و تحویل زمانمدت بودن ثابت سفارش، مقدار از خرید هزینه بودن مستقل و ثابت فضا، و سفارشات

 (:1۳۹2 شیرمحمدی، حاج) است زیر صورت به اقتصادی سفارش مقدار مدل مختلف اجزاء. باشدمی ثابت سفارش

:D ؛(زمان واحد در مصرف مقدار) تقاضا رخن u :واحد؛ هر خرید هزینه h: زمان؛ واحد در موجودی واحد هر نگهداری هزینه C :

 سفارش؛ تحویل زمان:  Lریزی؛برنامه دوره:  Tسفارش؛ دفعات تعداد:  Nسفارش؛ بار هر مقدار: Q سفارش؛ نوبت هر ثابت هزینه

r  :سفارش؛ زمان در موجودی سطح :TIC  سال. یک در موجودی هزینه کل 

 

 

                                                           
1 Economic Order Quantity 
2 Continuous Review 
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                   اقتصادی برابر است با:در مدل مقدار سفارش ها حداقل کل هزینه موجودی

 TIC∗ = √2DCh                   (۶)                            

 

گیرد و هنگامی که سطح ، وضعیت موجودی یک قلم کاال به طور مداوم مورد بررسی قرار می(r,Q) های مرور مستمردر مدل

 تصادفیها، معموالً تقاضا به صورت شود. در این مدلصادر می Qرسد، سفارشی به میزان می ۳موجودی به نقطه سفارش مجدد

  (.1۳۸۶، فاطمی قمی و رضایی) شوندو سایر پارامترها به صورت قطعی در نظر گرفته می

    

در محیط تقاضای تصادفی، از مدل مقدار سفارش اقتصادی برای تخمین مقدار سفارش در سیستم  ،(2007)محققانی مانند طاها 

فارش اقتصادی احتمالی نام برده می عنوان مدل مقدار سآن بهکنند، موضوعی که از استفاده می (r,Q)موجودی مرور مستمر 

شود. این سیستم برای کنترل های سیستم موجودی مرور مستمر، سطح موجودی هر یک از اقالم مرتباً کنترل می. در مدلشود

موجودی مرور های سیستم در مجموعه مدل (r,Q)رود. مدل ( به کار میABCدر سیستم  Aموجودی اقالم مهم )اقالم کالس 

 Qاندازه برسد، مقداری به rشود. در این مدل چنانچه موقعیت موجودی به مقدار یک مدل اساسی محسوب میعنوان دائم، به

 (. 1۳۸۹شود )ربانی، سفارش داده می

به روش محاسباتی بسیار پیچیده تعیین احتمالی با توجه  مقدار سفارش اقتصادیدهد که خطای مدل منابع و ادبیات نشان می

مقدار سفارش  مدل مقدار سفارش اقتصادی،( نشان داد، در حالی که 1992ژنگ ) حداقل است. برای مثال، ،(r,Q)سیاست بهینه 

گردد ای بهینه یافت شود، باعث میزند، در زمانی که نقطه سفارش مجدد به طور متوالی به شیوهبهینه را کمتر تخمین می

که خطا زیر  کردو استدالل  داد( این میزان را بهبود 1992درصد منجر شود. اکساتر ) ۵/12استفاده از آن به خطای نسبی زیر 

سطح خطا به  عنوان مقدار سفارش استفاده شودبه EOQ √2دهد در صورتی که ( نشان می1998) درصد است. گالگو ۸/11

                                                           
3 reorder point 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=7171
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=7171
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=7154
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توزیع نرمال استفاده شده و نقطه سفارش تحویل، از تقاضای زمان در تحقیقی دیگر، برای تخمین تابع رسد. درصد می ۰۷/۶زیر 

آمده از موجودی در دسترس، تعیین گردید )آلسترام، دستنسبت به درصد تقاضای بهخدمت مجدد بر اساس محدودیت سطح 

، شبیه به ۴نرمالتوزیع ( انجام شده است، از تقریب تابع زیان 2016) (. در پژوهش اخیری که توسط براگلیا و همکاران2001

  تحقیق آلسترام برای تعیین نقطه سفارش مجدد و مقدار سفارش استفاده شده است.

احتمالی در حقیقت در یک محیط تقاضای احتمالی با دو  مقدار سفارش اقتصادیدر پژوهش حاضر، نشان داده شده است که 

 شود:فرض اساسی انجام می

( بین دو iidهای توزیع مستقل و مشخص)تواند به وسیله زمانشود و میکند تکرار میفرآیند تصادفی که تقاضا را ایجاد می -1

 تعیین گردد. دوره تقاضا

مفهوم این مطلب در عمل این است که نرخ تقاضاهای گذشته تأثیری روی تقاضای آینده ندارد. برای مثال، اگر تقاضا دیروز، باال 

 های)پایین( بوده باشد، لزوماً در امروز باال )پایین( نخواهد بود. تقاضا در یک بازه زمانی )برای مثال امروز( مستقل از تقاضا در بازه

 زمانی گذشته )برای مثال دیروز و روز قبل از آن( است.

 زمان تحویل سفارش صفر است. -2

های قبول در بیشتر سیستمزمان اتفاق بیفتد، که یک فرض عمدتاً قابلمستلزم این است که تقاضا در یک واحد و در یک 1فرض 

باشد، اغلب برای مدل مقدار سفارش اقتصادی یدر دریافت سفارش متحویل که در مورد نبود زمان  2موجودی است. فرض 

گردد زیرا گاه دچار کمبود نمیدهد که سیستم موجودی هیچنشان می 2بایست توجه داشت فرض شود. میکالسیک استفاده می

ده باشد. فرض شپذیر میدهد دریافت سفارش به صورت آنی امکانرسد و تقاضایی رخ میهنگامی که سطح موجودی به صفر می

که ساختار هزینه متشکل از یک هزینه نگهداری خطی و یک هزینه سفارش دهی ثابت مانند محیط کالسیک باشد. طبق 

(، بهینه بودن مقدار سفارش اقتصادی در شرایط تقاضای تصادفی توسط یک فرآیند تکرارپذیر 2017های )مداح و نایهد، یافته

( و هان ولد و 2003) در این زمینه به وسیله چننوع تحقیق  جاد شده است. دوکه در منابع و ادبیات نشان داده نشده است ای

کنند که یک مقدار سفارش اقتصادی احتمالی، زمانی بهینه است که توزیع ( انجام شده است، که استدالل می1998) توئنتر

( فرمول مقدار سفارش 2003چن  ) تقاضا از فرآیند پواسون ایجاد شده باشد. عالوه بر شرایط محدودیت تقاضای پواسون،

گیری برحسب طول مدت چرخه موجودی که در تقاضای تصادفی یک متغیر تصادفی است، به دست اقتصادی را به وسیله مشتق

های وقوع تقاضا از توزیع گاما پیروی ( متکی بر این حقیقت است که توزیع زمان1997) آورده است. رویکرد هان ولد و همکاران

(، در مورد اعتبار مقدار 2017) (، پژوهش مداح و نایهد1998توئنتر )( و هان ولد و 2003) چن ر مقابل تحقیقاتکند. دمی

شود. به طور آمده است، و به توزیع پواسون محدود نمیدستسفارش اقتصادی احتمالی برای هر فرآیند تقاضای تکرارپذیر به

عنوان تابعی از مقدار سفارش به دست آورده شده و خاص، هزینه مورد انتظار در واحد زمان بر اساس قضیه پاداش تکرارپذیر به

مدل ارائه شده است  در ادامه،شود. کند حاصل میار سفارش بهینه، که هزینه مورد انتظار در واحد زمان را حداقل میسپس مقد

همین بخش به آن در که و نتیجه اصلی درباره اعتبار مقدار سفارش اقتصادی احتمالی در شرایط تقاضای تصادفی و تکرارپذیر 

                                                           
4 the Normal distribution loss function 
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ارائه شده بحث و نتیجه گیری نتایج و نظراتی برای تحقیقات آینده در بخش  سپسپرداخته شد، به دست آورده شده است و 

 است.

 روش تحقیق 
 از تحقیق این باشد،می تصادفی تقاضای شرایط تحت اقتصادی سفارش مدل ارائه بر مبنی که پژوهش اصلی هدف به توجه با

 موردنظر موجودی ریزیبرنامه ریاضی مدل ارائه درصدد پژوهش این در که آنجایی از همچنین. باشدمی کاربردی هدف نظر

 .است ریاضی تبیینی -توصیفی نوع از پژوهش اطالعات، تحلیل نظر از لذا هستیم،

 

  یافته ها
کند، که از یک فرآیند تصادفی تکرارپذیر مدل، از فرضیات مدل مقدار سفارش اقتصادی کالسیک به جز در مورد تقاضا پیروی می

کند. تقاضای ریزی نامحدود اداره میفروشی را در نظر بگیرید که موجودی محصولی را در یک دوره برنامهخردهشود. ایجاد می

افتد. زمان بین هر دو تقاضای زمان اتفاق میمشتریان برای محصول از یک فرآیند تکرارپذیر ایجاد شده و در یک واحد و در یک

باشد. برحسب واحد محصول در زمان( می) hباشد. هزینه نگهداری موجودی می E(A)با میانگین  A1A( iid,2…, (متوالی

شود. این سفارش داده می Qاندازه دهد، سفارش جدیدی بهرسد و تقاضایی رخ میهنگامی که سطح موجودی به صفر می

وجودی در طول زمان را نشان رفتار عادی سطح م 1نمودار شود. را متحمل می Cشود و هزینه ثابت بالفاصله تحویل داده می

 دهد. می

 

 

 ( مشخصات معمولی سطح موجودی در طول زمان1نمودار

 زمان

A
1
 A

2
 

1 

Q-2 

Q-1 

Q 

 موجودی

A
3
 A

Q-1
 AQ 

2 
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 ، یک متغیر تصادفی است و برابر است با:Tزمان چرخه موجودی، در این سیستم، مدت

T=∑ 𝐴𝑖
𝑄
𝑖=1                                                                                                          (۷)                 

 به عالوه، هزینه نگهداری در هر چرخه نیز یک متغیر تصادفی است و برابر است با:

H(Q)= h∑ iAi
Q−1
i=1                                                                                                 (۸)               

توان آن را با بررسی مشخصات سطح موجودی در شود و میبر پایه فرض تقاضای گسسته هستند که ایجاد می ۸و  ۷معادالت 

ریزی توجه است که در این سیستم، دوره برنامهارائه شده است استنباط نمود. قابل 1طور که در شکل طول زمان مدل همان

شود، سفارش صادر رسد و یک واحد محصول تقاضا میتری میشود. هنگامی که سفارش مشبدون موجودی در دسترس آغاز می

محض رسیدن شود که چرا چنین سفارشی با موجودی صفر و سیاست پاسخگویی به تقاضا بهسادگی استنباط میشود. بهمی

یک هزینه  عنوانرسد بهکه سطح موجودی به صفر میسازی در ابتدای یک چرخه، وقتیسفارش، بهینه هست. برای مثال، ذخیره

 افتد کمتر از حد مطلوب است. نگهداری غیرضروری که در آغاز چرخه اتفاق می

)مداح و آید است، هزینه مورد انتظار هرسال به صورت زیر به دست می H(Q)و   Cبا احتساب هزینه هر چرخه که مجموع

 :(2017نایهد، 

TIC(Q) =
C + E[H(Q)]

E[T]
                    (۹) 

 بنابراین: E[T] = QE[A]و با توجه به اینکه 

E[H(Q)] = h(∑ i
Q−1
i=1 )E[A] = h

(Q−1)Q

2
E[A]               (1۰)  

 شود با:هزینه سالیانه برابر می ۹بنابراین از معادله 

TIC(Q) =
C

QE[A]
+

h(Q−1)

2
                 (11)  

D̅  . فرض کنید1قضیه  =  
1

E[A]
نرخ تقاضای سالیانه باشد. مقدار سفارش بهینه و حداقل هزینه سالیانه متوسط مربوطه به  ،

 ترتیب برابرند با:

Q∗ = ට
2D̅C

h
        (12                   )  

TIC∗ = √2D̅Ch −
h

2
 (1۳   )         
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یک تابع محدب است. سپس با حل  TIC(Q)توان نشان داد که ، میQبرحسب  11سادگی با مشتق گرفتن از معادله به .اثبات

dTIC(Q) =۰شرایط بهینه بودن سفارش در مرتبه اول، 

dQ
، 11آمده که با  جایگذاری در معادله دستبه ∗Q، مقدار سفارش بهینه 

 شود.حاصل می ∗TICهزینه بهینه 

کند و تقاضا بوده و تغییر نمیدهد که فرمول مقدار سفارش اقتصادی حتی زمانی که تقاضا تصادفی است، ثابت نشان می 1قضیه 

شود. هزینه مورد در فرآیند تکرارپذیر به صورت میانگین، جایگزین تقاضای قطعی در فرمول کالسیک مقدار سفارش اقتصادی می

−) (نیز بسیار شبیه به مقدار سفارش اقتصادی کالسیک است، با تفاوت در عبارت 1ها در قضیه انتظار سالیانه موجودی
h

2
 که 

 کننده ماهیت گسسته بودن تقاضا است.کسمنع

 

 مثال عددی

 شود با : باشد که نرخ تقاضا طبق فرض برابر می ۰۰۵/۰ کنیم زمان بین هر دو تقاضای متوالی در واحد زمانی سالفرض می

D̅ = 
1

۰/۰۰۵
 = 2۰۰ 

 همچنین داریم: 

C =                                               1۰۰۰واحد پولی  

h =                                2۰واحد پولی در واحد زمانی  

 آید:به صورت زیر به دست می 1۳و  12به ترتیب از روابط  ∗TICو  ∗Qدر نتیجه مقادیر 

Q∗ = ට
2 2۰۰ 1۰۰۰

2۰
۴2/1۴1واحد محصول                                            =   

TIC∗ = √22۰۰1۰۰۰2۰ −
2۰

2
۴2/2۸1۸واحد پولی                                            =   

 

 هاوتحلیل دادهتجزیه

ها بر مقدار سفارش اقتصادی بهینه و هزینه کل موجودی های مسئله و تأثیر آندر این قسمت به بررسی تغییرات و نوسانات داده

 درصد در نظر گرفته شده است. 1۰مسئله های ورودی خواهیم پرداخت. شایان ذکر است که میزان نوسان داده
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 تحلیل حساسیت نرخ تقاضا

 

 

 ( تحلیل حساسیت نرخ تقاضا۱شکل

 

و  ۳2/1۴۸به  1۶/1۳۴، مقدار سفارش اقتصادی بهینه از عدد 22۰تا  1۸۰کنیم که در ازای تغییر نرخ تقاضا از عدد مشاهده می

دهد افزایش نرخ تقاضا، تأثیر اند. این موضوع نشان میتغییر پیدا کرده ۴۷/2۹۵۶به  2۸/2۶۷۳مقدار هزینه کل موجودی از عدد 

باالیی بر افزایش هر دو متغیر خروجی به ویژه مقدار هزینه کل موجودی دارد و از آنجا که تقاضا از جمله عوامل بیرونی شرکت 

ها روی به کنترل عوامل از افزایش هزینهبایست برای جلوگیری باشد میبوده و غیر قابل کنترل توسط شرکت یا فروشنده می

 مؤثر و تحت اختیار مانند هزینه نگهداری و هزینه ثابت سفارش دهی آورد.
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 تحلیل حساسیت هزینه ثابت سفارش دهی

 

 

 ( تحلیل حساسیت هزینه ثابت سفارش دهی۲شکل

 

کنیم در ازای تغییر هزینه ثابت سفارش باشد به طوری که مشاهده میوضعیت هزینه ثابت سفارش دهی همانند نرخ تقاضا می

و مقدار هزینه کل موجودی از عدد  ۳2/1۴۸به  1۶/1۳۴، مقدار سفارش اقتصادی بهینه از عدد 11۰۰تا  ۹۰۰دهی از عدد 

توان دهد که با مدیریت و کاهش هزینه ثابت سفارش دهی، مین نتیجه نشان میاند. ایتغییر پیدا کرده ۴۷/2۹۵۶به  2۸/2۶۷۳

 از افزایش هزینه کل موجودی جلوگیری به عمل آورد.
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 تحلیل حساسیت هزینه نگهداری

 

 

 ( تحلیل حساسیت هزینه نگهداری۳شکل

 

، مقدار سفارش اقتصادی بهینه از عدد 22تا  1۸کنیم که با تغییر این متغیر از عدد به ازای تغییر هزینه نگهداری نیز مالحظه می

دهد اند. این موضوع نشان میتغییر پیدا کرده ۴۷/2۹۵۵به  2۸/2۶۷۴و مقدار هزینه کل موجودی از عدد  ۸۴/1۳۴به  ۰۷/1۴۹

شود. بنابراین مدیران افزایش هزینه نگهداری، موجب کاهش مقدار سفارش اقتصادی و افزایش چشمگیر هزینه کل موجودی می

ی را نیز های نگهداری سازمان و فروشگاه خود، میزان سفارش را افزایش و هزینه کل موجودتوانند با اصالح و کاهش هزینهمی

 به مقدار چشمگیری کاهش دهند. 

 

  گیریبحث و نتیجه
عنوان مدل سفارش اقتصادی احتمالی معرفی در این پژوهش، نشان داده شد که نوعی از فرمول مقدار سفارش اقتصادی، که به

ه شود، ثابت بوده و شد، در صورتی که تقاضا در مدل مقدار سفارش اقتصادی کالسیک از یک فرآیند تصادفی تکرارپذیر ساخت

کند. این نوع مدل احتمالی، شامل استفاده از تقاضای متوسط در هر واحد زمان )سال( به جای تقاضای ثابت است. تغییری نمی

این موضوع بیشتر به استحکام مدل مقدار سفارش اقتصادی، از نظر عدم حساسیت به پارامترهای ورودی اشاره دارد. در حالی که 
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دهد که مدل مقدار سفارش اقتصادی به برآورد پارامترهای هزینه بسیار حساس نیست، این تحقیق نشان می بررسی پیشینه

دهد که مدل به تغییرات تقاضا کاماًل حساس است که این مسئله تشویقی برای کاربردهای عملی این پژوهش بیشتر نشان می

شوند، اگر زمان تحویل سفارش با تقاضای تصادفی مواجه می دهد وقتی مدیرانمدل است. به طور خاص، این پژوهش نشان می

توانند با اطمینان از مدل مقدار سفارش کوتاه باشد و بتواند نادیده گرفته شود )مانند تحویل سفارش در کمتر از یک روز(، می

و نتوان آن را نادیده گرفت،  که زمان تحویل طوالنی استاقتصادی احتمالی برای تعیین مقدار سفارش خود استفاده کنند. وقتی

دهد، این است که برخی های موجودی تصادفی کالسیک نیاز است. یکی از نتایجی که این پژوهش ارائه میبه تجدیدنظر در مدل

های موجودی تصادفی، هنگامی که زمان تحویل نزدیک به صفر است بسیار های سیاست موجودی بهینه برای سیستماز تقریب

کارگیری مدل مقدار سفارش اقتصادی احتمالی به صورت ابتکاری در تواند بهیکی از دستاوردهای این موضوع، می دقیق هستند.

زمانی که دقیقاً در شرایط خاص عدم  (r,Q) هایتوانند از کیفیت تقریبباشد. همچنین مدیران می  (r,Q)سیستم مرور مستمر

 .زمان تحویل قرار دارند اطمینان حاصل کنند

 

های توانند از نتیجه محدودیت این مدل برای توسعه تقریب در مورد سیستمعنوان پیشنهاد در تحقیقات بعدی، پژوهشگران میبه

 (r,Q) تواند اصالح تقریبهای تحویل غیر صفر استفاده کنند. یک نقطه شروع برای تحقیقات آتی، میموجودی تصادفی با زمان

شود مقدار سفارش به ردن از این باشد که وقتی زمان تحویل سفارش به صفر نزدیک میموجود، به منظور اطمینان حاصل ک

توانند مدنظر قرار دهند، تغییر کند. همچنین موضوع دیگری که پژوهشگران میمدل مقدار سفارش اقتصادی گرایش پیدا می

نیز مانند مصرف آن به صورت تدریجی باشد. ای که دریافت سفارشات باره و آنی سفارشات است، یعنی به گونهفرض دریافت یک

تولید و سپس به انبار فرستاده  P است که در این صورت مقدار تولید با نرخ(EPQ)  این شرایط معرف مدل تعداد تولید اقتصادی

 .شودمی
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