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 اخص کورمیک و عوامل ترکیب بدنی وزنه برداران نخبه استان اردبیلتوصیف ش

 عضو هيات علمي دانشگاه محقق اردبيلي - دكتر معرفت سياه كوهيان

 

 چكيده

بوود  در توصیف شاخص کورمیک و عوامل ترکیب بدنی وزنه برداران نخبه استان اردبیل  راي اين پژوهشف از اجهد

نود  ري را داشته اکه حداقل سه سال سابقه تمرين و يا مقام اول تا سوم کشو ه برداران نخبهنفر از وزن 25اين راستا تعداد 

بودن و همنیوین شواخص  درصد چربی  توود  بودون چربوی  شواخص توود شامل عوامل  ترکیب بدنی   ندشد انتخاب 

وزنوه اخص کورمیوک شونتواي   نشوان داد کوه   کورمیک با استفاد  از روش هاي استاندارد مورد سیجش قرار گرفو 

همگرايوی بوایيی  کیلوگرم بر متر مربع می باشد  همنیین يافته ها نشوان دادکوه 54/19برداران نخبه استان اردبیل معادل 

در برابور  54/19±25/1ص بین شاخص تود  بدن و شاخص توود  بودن اصوشد شود  صشواخص کورمیوک  وجوود نودارد

با توجه به نتاي  حاصله می توان نتیجه    انحراف معیار  96/1همگرايی  در محدود کیلوگرم بر متر مربع  24 /19/6±23

را بوه  در وزنوه بورداران نخبوه مدل سیتی برآورد شاخص تود  بدن  برآورد دقیقی از عوامل ترکیب بدنگیري نمود که 

ال  بورازش پیشیهاد می شوود  بوا ايون حوشاخص تود  بدن  دس  نمی دهد و استفاد  از شاخص کورمیک براي اصشد

 ضرايب اصشد جديد در تحقیقات آتی براي جامعه ايرانی ضروري اس  

 عوامل ترکیب بدنی  شاخص کورمیک  شاخص تود  بدن   ان نخبهوزنه بردار: واژگان کلیدی
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 مقدمه

المپیوک ص قووي  رشته وزنه برداري ازجمله  رشته هاي ورزشی جذاب و پر طرفدار اس  که يكی از شعار هاي

 ترين  را به خود اختصاص داد  و جايگا  خاصی در بوین ملول مختلوف از جملوه کشوور عنينموان ايوران دارد 

اي با جورم بودن مورتب  شود تا انداز اي که بلید میبردارها داراي قدرت و توان بایيی هستید  مقدار وزنهوزنه

برداران ي بلید شد  به جرم بدن کمتوري نسوب  بوه وزنوهزنهبرداران سیگین وزن نسب  واس ؛ با اين حال وزنه

نكته جالب توجه در رشته وزنه برداري تاثیر عوامل ترکیب بدنی در اجوراي آنهوا موی باشود  از  سبک وزن دارند 

میوک شیاسوايی شود  و بوه رجمله اين عوامل می توان به نسب  قد نشسته به قد ايستاد  که تح  عیوان شاخص کو

مل اصشد شاخص تود  بدن به کار می رود  اشار  نمود  چرا که در ورزش وزنه برداري نسب  طول اندام عیوان عا

ها به ويژ  طول بای تیه و پايین تیه براي کسب موفقی  بسیار حائن اهمی  می باشد  از اين رو  پژوهش حاضر قصد 

 به استان اردبیل بپردازد شاخص کورمیک و عوامل ترکیب بدنی وزنه برداران نخبه توصیف دارد 
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 يان مسئلهب

ترکیب بدن به مقادير نسبی چربی و باف  بدون چربی يا تود  بدون چربی يعیی عضله  استخوان و آب اطوش  

شود که هم در زنوان و   میهايی اطش   در واقع ترکیب بدن به مجموعه عضشت  چربی و استخوان1شودصمی

   به عبارت ديگر ترکیب بدن عوامل برگنيود  19دهیدصانسان را تشكیل می هم در مردان مجموعاً ترکیب بدن

باشد که در فرايید طبیعی رشد و تكامل فینيولوژيكی به حد طبیعی رسید  باشود و پیكور انسوان را در انسان می

خوواهیم قالب چا   یغر و عضشنی توجیه کیید صبه بیان ديگر  در تعريف ترکیب بدن نهايتواً بوه سووماتوتی  

دانید  لذا ترکیب بودن رسید   به طور کلی  اکثر متون  ترکیب بدن را متشكل از چربی و تود  بدون چربی می

   ترکیب بدن به 13ص (BC=F.M/F.F.M)شود اغلب به عیوان نسب  چربی به تود  بدون چربی تعريف می

ه ترکیوب بودن ارائوه شود  اسو : مودل ترکیب شیمیائی بدن نین اشار  داشته و تاکیون چهار مدل بوراي ماالعو

 مدل دو جنئی   و  1شیمیائی  مدل آناتومیكی  مدل بیک

ي   و توود Lean body massي خالص بودن صهاي تود دو جنئی   واژ  تفاوت اصلی دو مدل بیک و

ا ي خالص بدن را ماورد کورد و آن ربار مفهوم تود   اس   بیک براي اولینFat Free massبدون چربی ص

تعريف کرد  بیک بوراي  -مقدار چربی یزم براي زند  ماندن  -ي بدون چربی و چربی ضروري در قالب تود 

درصود چربوی ضوروري  12هوا   و بوراي زنFFM+  %3درصد چربی ضوروري ص 3مردها تود  بدون چربی و 

 درصد چربی ضروري ويژ  جیس   9درصد چربی ضروري +  3  را لحاظ کرد صFFM+  %12ص

ي شود که درصدي از تود هايی همنون چربی نسبی مارد میي چربی بدن در قالب واژ هی اوقات تود گا

هواي بودن بوه غیوراز ي بدون چربی نین تموامی باف باشد که از چربی تشكیل شد  اس   مراد از تود کل بدن می

قدار  مواد تشوكیل دهیود  بودن چربی اس   همنیین در بررسی و ارزيابی ترکیب بدنی  مدلی براساس کمی  صم

باشد  در اين مدل  مواد تشكیل دهیود  بودن را باتوجوه بوه مقودار ارائه شد  اس  که در نوع خود جالب توجه می

                                                 

1. Behnke 
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 ,Na, K, Caکیید  به طور نمونه  آب  چربی  پروتئین  گلیكوژن  ماد  تشكیل دهید  هريک از آنها معرفی می

P در واقع اين مدل براساس مینان مشارک  هور يوک از اجوناي تشوكیل دهیود   شوند و    با ذکر درصد بیان می

هوا و گلیكووژن  هوا  پروتئینريني شد  اس   بر همین اساس  چربیبدن در ايجاد انرژي براي سوخ  و ساز  پی

   42شوند صجنء اصلی محسوب شد   ولی آب و مواد معدنی مواد اصلی محسوب نمی

دهود  شوكل را تح  توثثیر قورار می 2تیه در ارتباط با طول پاها  شاخص تود  بدن به ويژ  انداز  1شكل بدن

نشوان داد  نسوب  قود نشسوته بوه قود ايسوتاد  کوه  ول تیه  به قود ايسوتاد توان به صورت قد نشسته صطبدن را می

ه کوار شود  براي تعديل مقادير مختلف شاخص تود  بدن در بین افراد مختلف بونامید  می 3شاخص کورمیک

هواي مربووط بوه شود  کولین و همكارانش بوراي اسوتاندارد کوردن  داد برد  شد  و به صورت درصد بیان می

   1شاخص تود  بدن از شاخص کورمیک استفاد  نمودص

کییدگان در دو و میدانی اس    به اسوتثیاي گیران و پرتاباي مشابه کشتیبرداران تا انداز هاي بدنی وزنهويژگی

ص هريس و  يی هستیدبرداران عموماً داراي چربی بدنی نسبتاً کم و نسب  وزن به قد نسبتاً بایسیگین  وزنه فو  يرد 

هاي متفواوت برداران مرد قابلی هاي جسمانی وزنهبرداران  ويژگیبیدي اوزان وزنه  براساس طبقه 1996همكاران 

 دهد را نشان می

ایي قد به وزن در مقايسه با آزمودنی هاي تمرين نكورد  و ديگور گورو  نسب  ب ادبیات حاکی از آن اس  که

هاي ورزشی يک مني  براي وزنه برداران محسوب می شود  اين مني  ارتبواط مثبو  قووي بوا سواع مقاوع 

اگر دو ورزشكار با قد هواي متفواوت و طوول اعضواي متفواوت  عضله و قابلی  هاي تولید حداکثر نیرو دارد  

شنی مشابهی داشته باشید  ورزشكار کوتاهتر  ساع مقاع عضشنی بنرگتر و از ايون رو  تولیود حجم تود  عض

نیروي عضشنی بیشتري خواهد داش   چربی بدنی نسبتاً کم و تود  ي بدون چربی زياد وزنه برداران نخبه موی 

     1385تواند مربوط به برنامه هاي تمريیی گسترد  آنها باشد ص قراخانلو و همكاران 

                                                 

1. Body Shape 

2. Body Mass Index (BMI) 

3. Cormic Index 
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و فقد اطشعات کافی از متغیرهواي ترکیوب بودنی و شواخص کورمیوک وزنوه با توجه به ماالب گفته شد  

شاخص کورمیک و عوامل ترکیب بدنی وزنه حاضر قصد دارد به توصیف  پژوهشبرداران نخبه استان اردبیل   

  برداران نخبه استان اردبیل بپردازد 

 پژوهش تو اهمي ضرورت

وزنه برداران و ضرورت ارزشیابی دقیق اين عوامل  اجراي ورزشی ر عوامل ترکیب بدنی بر با توجه به آثا 

همنیین با عیاي  به اين که شیاسايی عوامل اثرگذار بر عملكرد ورزشی از پیش نیازهاي مهم رشد و بالیدگی 

ژ  ايی بر می باشد  و از آنجا که عوامل ترکیب بدنی و شاخص کورمیک در وزنه برداري از اهمی  وي

 خوردار اس   از اين رو   اجراي پژوهش حاضر از ابعاد ذيل ضرورت خواهد داش :

 شیاسايی وضعی  وزنه برداران از نظر درصد چربی بدن 

  شیاسايی وضعی  وزنه برداران از نظرتود  بدون چربی 

 شیاسايی وضعی  وزنه برداران از نظر شاخص تود  بدن 

  ز نظر شاخص کورمیکشیاسايی وضعی  وزنه برداران ا 

 استفاد  از يافته ها براي استعداد يابی و انتخاب وزنه برداران جوان 

 استفاد  از يافته ها از سوي جامعه علمی و اجرايی ورزش کشور 

 استفاد  از يافته ها از سوي دانشجويان تحصیشت تكمیلی 

 یريارائه اطشعات پايه براي جامعه وزنه برداري به عیوان مبیاي تصمیم گ 

 تحقيق:و سئواالت  يفرضيه

 وجود دارد شاخص کورمیک  همگرايی بایيی  شاخص تود  بدن  و بین  .1

 وضعی  وزنه برداران از نظر درصد چربی بدن چگونه اس ؟ .2
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 وضعی  وزنه برداران از نظر تود  بدون چربی بدن چگونه اس ؟ .3

 وضعی  وزنه برداران از نظر شاخص تود  بدن چگونه اس ؟ .4

 نه برداران از نظر شاخص کورمیک چگونه اس ؟وضعی  وز .5

 پژوهشهدف ا

 هدف كلي:

شاخص کورمیک و عوامل ترکیب بدنی وزنه برداران نخبه اسوتان توصیف هدف کلی از اجراي اين تحقیق 

 خواهد بود  اردبیل

 اهداف ويژه اين تحقيق به صورت ذيل مترتب خواهد بود: اهداف ويژه:

   بدن  و  شاخص کورمیک تعیین همگرايی بین شاخص تود  .1

 تعیین وضعی  درصد چربی بدن وزنه برداران  .2

 تعیین وضعی  تود  بدون چربی بدن وزنه برداران  .3

 تعیین وضعی  شاخص تود  بدن وزنه برداران  .4

 تعیین وضعی  شاخص کورمیک وزنه برداران  .5

 ف واژه ها و اصطالحات فنيتعاري

 تركيب بدن

له  استخوان و و باف  بدون چربی يا تود  بدون چربی يعیی عضترکیب بدن به مقادير نسبی چربی 

هايی اطوش    در واقع ترکیب بودن بوه مجموعوه عضوشت  چربوی و اسوتخوانشودآب اطش  می

   12ص دهیودب بودن انسوان را تشوكیل میشود که هم در زنان و هوم در موردان مجموعواً ترکیومی

 بی و تود  بدون چربی می باشد درصد چرمیظور از ترکیب بدن در اين پژوهش  
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 درصد چربي

میظور از درصد چربی در اين پژوهش   مقادير چربی بدن آزموودنی هواي پوژوهش اسو  کوه بوا 

نقاه ايوی  دوو بهر  گیري از راباه  هارپیدناستفاد  از دستگا  کالیپر يا چربی سی  مكانیكی مدل 

   برآورد خواهد شد ه سر و عضله سا  پاسعضله ص  لومن

 ( BMI)  شاخص توده بدن 

  آزمودنی ها با استفاد  از نسب  وزن بودن بوه مربوع قود برحسوب متور  BMIشاخص تود  بدن ص 

  میظور از شاخص تود  بودن در ايون پوژوهش  از نسوب  وزن بودن بوه مربوع قود ه می شودمحاسب

رآورد خواهد برحسب متر آزمودنی ها اس  که با استفاد  از دستگا  سیجش قد و وزن مدل سكا ب

 شد 

 ( LBM) توده بدون چربي

ي میونان چربوی بودن اشوار  و       میها ص شامل عضشت  استخوان ها  تود  بدون چربی   به تود  کل بدن

 تفاضل تود  کل بدن از تود  چربی می باشد   میظور از تود  بدون چربی در اين پژوهش   دارد 

 (CIشاخص کورمیک )

شود  براي تعديل مقادير مختلوف شواخص نامید  می  ستاد  که شاخص کورمیکنسب  قد نشسته به قد اي

شواخص میظوور از  شوود تود  بدن در بین افراد مختلف به کار بورد  شود  و بوه صوورت درصود بیوان می

 نسب  قد نشسته به قد ايستاد  وزنه برداران نخبه استان اردبیل می باشد در اين پژوهش    کورمیک

 خبهوزنه برداران ن

 در سواع مسوابقاتشورک    وزنه بردارانی هستید که حداقل سه سوال سوابقه وزنه برداران نخبهمیظور از 

 يا لیگ دسته اول کشوري را داشته باشید  کشور قهرمانی  وزنه برداري
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 مقدمه 

كيب بدن به عنوان روشي براي محاسبه تأثير بلوغ اسكلتي، سن افراد را نيز مد نظر قررار بيني ترهاي پيش روش

توان وزن مناسب براي ورزشكاران را به آساني برا اسرتداده دهند. باتوجه به اين مطلب، روشن است كه نميمي

  (.38كشي تعيين كرد)از ترازوي وزن

 ساخت بدن

بندي قامرت يرا جثره ختار بدن اشاره دارد. اكثر مباحث علمي در طبقهبه مورفولوژي يا شكل و سا 1ساخت بدن

 كنند:بدن به سه جزء اصلي اشاره مي

 تيپ عضالني؛ -1

 تيپ الغري؛ -2

 تيپ چاقي؛ -3

هراي باشد. باتوجه به نرو  فعاليتساخت بدن هر فرد، در واقع مخلوطي منحصر به فرد از اين سه جزء مي

د، متداوت است. ورزشكاران رشته پررورش انرداا اغلرب عضرالني بروده، بدني، مقدار اين سه جزء در نزد افرا

 2گير رشرته سروموباشرد، در عرين حرال كشرتيمتر، الغر ميسانتي 218درحالي كه يك بازيكن بسكتبال با قد 

 شود.عمدتاً فردي چاق محسوب مي

 اندازه بدن با جثه

توان به كوتاه يا بلند، ازه بدن يا قامت )جثه( خود را ميبه قد و توده )وزن( بدن فرد اشاره دارد. اند 3اندازه بدن

بندي كرد. تداوت بين اين طبقات باتوجه به اجراهاي خاص هر رشته بزرگ يا كوچك و سنگين يا سبك طبقه

هاي مختلر  ورزشري موعروعي نسربي باشد. بنابراين، قامت يا جثه بردن در برين رشرتهمتداوت از يكديگر مي

                                                 

1. Body Build 

2. Sumo 

3. Body Size 
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اي، قد كوتاهي است؛ در حرالي كره برراي يرك متر براي يك بازيكن بسكتبال حرفهسانتي 190است. مثالً قد 

 شود.دونده استقامت، قدي بلند محسوب مي

 توده بدون چربي

، سرط  C.N.S.درصد( را در  3درصد كوچكي از ذخاير عروري )شايد  L.B.M(1(.توده بدون چربي 

به توده بردني كرامالً جردا از چربري بررون سرلولي  .F.F.Mواژه  گيرد.هاي داخلي دربر ميها و انداااستخوان

 شوند.است. اين دو واژه مترادف به كار برده مي 2اشاره دارد و در واقع يك واژه آزمايشگاهي و غيرواقعي

هرا كراربرد دارد. از طررف ديگرر وجود آزمايشگاهي داشته و در تجزيره و تحليل .F.F.Mبنك نشان داده كه 

L.B.M.  واقعيت عيني است كه در افراد فعال، نسبت به آب، مواد ارگانيك و مواد معردني بردن هميشره يك

در ذخراير چربري عرروري اشربا  در  .L.B.Mو  .F.F.Mمقدار ثابتي دارد. در افراد طبيعي، تنها اختالف بين 

چه كرل چربري بردن حتي اگر .L.B.Mهاي داخلي است. بنابراين در محاسبه مغز استخوان، مغز، نخا  و انداا

، ولري مقردار جز ري چربري عرروري هنروز براقي (L.B.M = Body Mass - Fat Mass)شرود كر  مي

 (.20است)

 هاي بدنياجزاي بدن و نقش آنها در اجراي فعاليت

تروان از نيررو هاي قروي، نميشرود. بردون وجرود اسرتخوانانقباض عضالت گوناگون سبب حركرت بردن مي

ها همگي از اجزاي تشكيل دهنرده وزن خرالب بردن قلب، عروق خوني و استخوانانقباعي عضالت اسكلتي، 

 (.38هاي بدني دارند) هاي خالب، نقش اساسي در اجراي فعاليت هستند، لذا آشكار است كه بافت

اي برر روي كنرد. برراي مثرال، در مطالعرههاي بدني كمك نمي از سوي ديگر، وجود چربي زياد به اجراي فعاليت

درصرد گرزارش  8( انجاا شد، ميانگين چربري بردن آنهرا 1937) 4و تيپتون 3گير دبيرستاني كه توسط تچنگيكشت 835

                                                 

1. Lean Body mass or Fat mass 

2. In vitro 

3. Tcheng 

4. Tipton 
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درصرد بروده  6ترا  4ندري كه به مراحل پاياني رسيده بودند، ميزان چربري آنهرا  224گير، شده است. از اين تعداد كشتي

 (.38اند)اشتهگيران برتر همچنين وزن خالب بيشتري داست، بديهي است كه كشتي

كند كه ورزشكاران بايرد چربري اعرافي را از سنج به درك اين موعو  كمك مياستداده از روش چربي

توان بر اين موعو  تأكيد كرد كه كراهش وزن بره طريرق از دسرت دادن بين ببرند. يا ارزيابي تركيب بدن مي

شكاران را تقويت نمايد، زيرا نكته مه  در تواند ورزالعاده دشوار، نميآب بدن و اتخاذ يك رژي  غذايي فوق

نظر ورزشري، تركيرب بردني كره (. از نقطره38بهتر شدن اجراي ورزشي همانا از دست دادن وزن چربي است)

شود، حا ز اهميت بوده و از اين لحاظ كه با اجراي ورزشري در گيري چربي زير پوستي تعيين ميتوسط اندازه

سرازي اجراهراي بارت ديگر، اهميت ارزيابي تركيرب بردن در درجره اول بهينهباشد. به عارتباط است، مه  مي

 (.10باشد)هاي مختل  ميورزشي و در درجه دوا، حدظ سالمتي، تندرستي و پيشگيري از بروز بيماري

تروان توسرط درصرد هاي ورزشي بين مردان و زنران را مي هاي موجود در انجاا مهارتبخشي از تداوت

درصرد وزن آنهرا بروده، در صرورتي كره  17ترا  15زنان توجيه كرد. ميانگين چربي مردان بالغ چربي بيشتر در 

جهرت  ATPهاي چربي قرادر بره توليرد باشد. سلولدرصد وزن آنها مي 25ميانگين چربي بدن زنان در حدود 

دو جهرت )از  استداده عضالت نبوده، بلكه عمل اصلي آنها ذخيره چربي است. در نتيجه درصد بيشتر چربري از

( جهرت 2هاي چربي كمكي از نظر توليد انرژي نكررده، و ( ياخته1باشد: ها( تعيين كننده مينظر انجاا مهارت

 جابجايي چربي نياز به هزينه انرژي است.

 بردارانني وزنههاي بدنيازمندي

اندازه اي با جرا بردن مررتبط  شود تااي كه بلند ميبردارها داراي قدرت و توان بااليي هستند. مقدار وزنهوزنه

برداران ي بلند شده به جرا بدن كمتري نسبت بره وزنرهبرداران سنگين وزن، نسبت وزنهاست؛ با اين حال، وزنه

 (. 2-1)جدول سبك وزن دارند
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 (1986برداران اوزان مختلف)قد، وزن و اجراي وزنه  -2-1جدول 

 ي وزنيطبقه
 قد

 متر()سانتي

 وزن

 )كيلوگرم(

بت وزن به نس

 قد )كيلوگرم

 متر(بر سانتي

 هوزنهمجموع

جاشده جابه

 )كيلوگرم(

مجموع تقسيم بر 

 )كيلوگرموزن بدن 

 بر كيلوگرم(

52 3/156 7/51 33/0 5/292 66/5 

56 158 8/55 35/0 300 38/5 

60 157 5/59 38/0 335 63/5 

5/67 1/163 9/66 41/0 355 31/5 

75 5/167 4/76 44/0 5/377 07/5 

5/82 1/170 8/80 48/0 405 01/5 

90 4/176 9/88 50/0 5/422 75/4 

100 7/177 7/97 55/0 440 5/4 

110 180 3/105 59/0 5/477 25/4 

110+ 5/183 6/129 71/0 5/472 65/3 

 كي و شرك اچ.تغيير و اصالح از تايتل      

 

هاي نيروي عضرالني و سرط  مقطرع ين قابليتاين تداوت بين ورزشكاران سنگين و سبك وزن از ارتباط ب

ي عضرالني برا حجر  شود كه با مجذور)مربع( خطي ابعاد بدن مرتبط است. با ايرن حرال، ترودهعضله ناشي مي

ي بدن در مقايسه با قردرت عضالني متناسب بوده و با مكعب )توان سوا( ابعاد بدن مرتبط است. بنابراين، توده

هاي بدن يكسان در نظر گرفتره شرود، براسرار هرر كيلروگرا از وزن بردن، گر نسبتيابد. اتر افزايش ميسريع

 تر از ورزشكاران سنگين وزن هستند)نسبت قدرت به وزن بدن(.ورزشكاران سبك وزن، قوي

دهد كره بره هاي بدن مختل  برخوردارند، شاخصي را به دست ميهاي بين ورزشكاراني كه از جثهمقايسه

ي مطلرق . با اين حال تقسي  كردن وزنهرزشيابي قراردادن اجراي واقعي ورزشكار را مورد اتواي آن ميواسطه
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باشد، چرا كه كاهش نسبت قدرت به وزن تروما برا افرزايش تر ميبلند شده بر وزن بدن به ندع ورزشكار سبك

سرتاي از برين برردن شرود. تقسري  كرردن وزنره بلنرد شرده برر وزن بردن، در راي بدن، در نظر گرفته نمياندازه

باشد، اما بديهي است كه در اين خصوص ورزشكاران متوسرط)ميان وزن( بيشرتر ي بدني ميهاي اندازهتداوت

 مند خواهند شد.بهره

 بردارانهاي جسماني وزنهويژگي

 شكلكنندگان در دو و ميداني است)گيران و پرتاباي مشابه كشتيبرداران تا اندازههاي جسماني وزنهويژگي

1-3..) 

 
 (1988هاي مختلف ورزشي)تغيير و اصالح از فاكس بدني ورزشكاران رشته. تيپ3-1 شكل

 

برداران عموماً داراي چربي بدني نسربتاً كر  و نسربت وزن بره قرد نسربتاً سنگين، وزنه ي فوقبه استثناي رده

برداران مررد برا هراي جسرماني وزنرهويژگي 3-1برداران، جردول بندي اوزان وزنرهبااليي هستند. براسار طبقه

 .دهدهاي متداوت را نشان ميقابليت
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Abstract 

The purpose of this study was to modify the predicted body mass index values 

among young elite weightlifters regarding purification of body composition and 

performance variables. 42 young elite weightlifters volunteer men (Mean±SD 

age16±3.2 yrs, height 167±8.7cm, and weight 68.3±20.5 kg) were selected as 

subjects. Cormic Index measured by the standard sitting and standing height 

procedures. Snatch and clean & jerk records evaluated using free standard weights 

(2). Body height (cm) and weight (kg) and Body composition variables of subjects 

were determined using an electronic SECA scale and harpenden skinfold caliper, 

respectively. For statistical analysis, graphical model of Bland-Altman agreement 

method as well as Pearson correlations coefficients were used. Results showed that 

there is no agreement exists between body mass index (BMI) and modified body 

mass index by the means of Cormic Index (MBMI). The snatch and clean & jerk 

records significantly correlated with body mass index (BMI) (r= 0.357, and r= 

0.374; p<0.05); wherease there is no any relationships exists between snatch and 

clean & jerk records with the modified body mass index (MBMI). Results showed 

that there is no agreement exists between body mass index (BMI) and modified body 

mass index by the means of Cormic Index (MBMI). Our results showed that there is 

no any relationship between snatch and clean & jerk records with the modified body 

mass index (MBMI). Theses findings strongly indicate that the traditional predicted 

BMI may not determine body composition variables precisely, as well as interaction 

of body composition variables with the weightlifter performance. Based on these 

results, it is recommended that the Cormic Index (CI) is a useful corrective factor for 

BMI values. However, it is necessary to find new BMI corrective factors for Iranian 

populations in the future studies. 

Keywords: Weightlifters, Cormic Index, Body Composition.  

 


