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  چکیده
شناختی از اهمیت بسیار  هیدروکربنی و مطالعات زمینشناسی هستند که در اکتشافات معدنی،  نرویدادهاي زمیترین ها یکی از مهم گسل

مهمی در  عاملرو شناخت و تعیین محل دقیق آنها باشند و از این منزله یک تله ساختاري هیدروکربنی میها به گسل. زیادي برخوردارند
ها و تغییر دامنه مشاهده  صورت ناپیوستگی در امتداد بازتابندهها به زتابی، گسلاي با هاي لرزه در داده. توصیف مخازن هیدروکربنی است

تنهایی از ها، فرایندي دشوار است و تعیین محل دقیق آنها به اي، شناسایی صفحه گسل در این داده هاي لرزه دلیل ماهیت دادهبه. شوند می
نمایند و  اي را آشکار می هاي لرزه اي، ابزاري هستند که اطالعات نهفته در داده رزهنشانگرهاي ل. پذیر است ندرت امکان اي به روي داده لرزه

اي  منزله یک نشانگر لرزهبعدي بهبعدي و سهدر این مقاله، صافی سوبل دو. آورند نگاري فراهم می امکان تفسیر کمی را در اختیار مفسر لرزه
این صافی، یکی از ابزارهاي پرکاربرد در فرایند تشخیص لبه . شود اي بازتابی معرفی می رزهها در داده ل براي شناسایی و تعیین موقعیت گسل

منظور بررسی عملکرد این روش در به. و به تغییرات دامنه حساس استکند  گرادیان تصویر را محاسبه می در پردازش تصاویر است که
گیرد و نتایج  بعدي مورد بررسی قرار میوعی و واقعی در دو حالت دوبعدي و سهاي مصن هاي لرزهها، نشانگر سوبل بر روي داده شناسایی گسل

مثابه یک نشانگر تواند به دهد که نشانگر سوبل می دست آمده نشان میبررسی نتایج به. شود حاصل با نتایج نشانگر همدوسی مقایسه می
  .فاده قرار بگیرداي بازتابی مورد است هاي لرزه ها در داده مناسب براي شناسایی گسل

  
  نگاري بازتابی، گسل، تشخیص لبه، نشانگر سوبل لرزه :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه     1
علم ژئوفیزیک از اصول فیزیک براي مطالعه زمین استفاده 

گیري خواص فیزیکی و تحلیل آنها  کند و با اندازه می
ساختارهاي زیر سطحی را آشکار ها و  تواند ویژگی می

شناسی بازتابی یکی  لرزه). 2002کري و همکاران، (سازد 
هاي مهم ژئوفیزیکی است که در زمینه اکتشافات  از روش

). 1995شریف و جلدارت، (نفت و گاز بسیار کاربرد دارد 
ها،  شناختی نظیر گسل شناسایی رویدادهاي مختلف زمین

اي  هاي لرزه هاي مدفون در داده گنبدهاي نمکی، کانال
هاي بزرگ در مقابل  واره یکی از چالشبازتابی هم

این رویدادها هرچند اثراتی در . است  مفسران بوده
اي دارند، اما با این وجود به دلیل ماهیت  هاي لرزه داده
اي، شناسایی و تعیین مرز این رویدادها  هاي لرزه داده

ندرت اي بازتابی به لرزه  صورت مستقیم از روي داده به
اي که عبارتند از هر  لرزه هاينشانگر. دباش پذیر می امکان

اي، با  هاي لرزه دست آمده از دادهکمیت و اطالعات به
اي به شناسایی  هاي لرزه افزایش کیفیت و کمیت داده

اي  هاي لرزه شناختی درون داده هاي مختلف زمین رویداد
در واقع  ).2007چاپرا و مارفورت، ( بازتابی کمک کند

) فیلتر(منزله یک صافی توان به ا میاي ر یک نشانگر لرزه
در نظر گرفت که پس از کاربست آن بر روي داده 

نهفته در اي  رویدادهاي ساختاري و چینهاي، اطالعات  لرزه
ها  تر دادهمنجر به تحلیل سریعسازد و  آن را آشکارتر می

 .)2005ایسکه و راندن، (شود  می

شناختی است  ترین رویداهاي زمینگسل، یکی از مهم
د یک الیه یا رویداد صورت یک ناپیوستگی در امتداکه به
شود و ناشی از شکست آن الیه یا  شناختی تعریف می زمین

گروشونگ، (هاي وارده به آن است  رویداد در برابر تنش
هاي هیدروکربنی  ترین تلهها یکی از مهم گسل. )2006

هستند که شناخت و تعیین محل دقیق آنها امري ضروري 
طبق مطالعات انجام شده، حدود . در توصیف مخازن است

ها در ارتباط هستند  ی با گسلهاي نفت درصد میدان 75

پذیري  ها با بهبود نفوذ گسل. )2005گیبسون و همکاران، (
وري  توانند در بهره و ایجاد محیط متخلخل در مخازن می

با تعیین و توصیف دقیق سامانه . از آنها تأثیرگذار باشند
توان براي تخلیه مؤثر مخازن  ها می شکستگی و گسل

چاپرا و مارفورت، (هاي مناسبی را طراحی کرد  روش
ت این رویداد لذا شناسایی و تعیین موقعی. )2007
اي بازتابی از اهمیت بسیار  هاي لرزه شناختی در داده زمین

  .زیادي بر خوردار است
ها  هاي بسیار زیادي براي شناسایی گسل تا کنون روش

یکی از . اند اي بازتابی معرفی شده هاي لرزه در داده
ها، شناسایی و تفسیر دستی  هاي مرسوم تفسیر گسل روش

اي است که  هاي مختلف داده لرزه ها در افق ناپیوستگی
). 2011اکراوي و همکاران، (گیر است  فرایندي زمان

اي  هاي لرزه دلیل ماهیت دادهطور که گفته شد، بههمان
هاي افقی و قائم  هاي صفحه گسل در برش بازتابی، بازتاب

وضوح قابل مشاهده اي بازتابی اغلب به هاي لرزه داده
اي  لرزه  گسل درون دادهراه دیگر شناسایی . نیستند

از جمله . اي است بازتابی، استفاده از نشانگرهاي لرزه
اي متداول مورد استفاده براي این منظور  نشانگرهاي لرزه

مارفورت و همکاران، (توان به نشانگرهاي همدوسی  می
ایسکه و راندن، (، آشفتگی )2001رابرتز، (، خمش )1998
  . اشاره کرد) 2007چاپرا و مارفورت، (و واریانس ) 2005

شود که  اي سوبل معرفی می در این مقاله، نشانگر لرزه
قابلیت شناسایی مرز رویدادهایی نظیر گسل، گنبد نمکی، 

این نشانگر بر مبناي صافی . هاي مدفون را داراست کانال
شود که یکی از ساخته می) 1968سوبل و فلدمن، (سوبل 

عملگرهاي پرکاربرد در تشخیص لبه بر مبناي گرادیان 
ها  و مشتق اول مکانی را در راستاي سطرها و ستون است

کند و به تغییرات دامنه حساس  طور تقریبی محاسبه میبه
منظور تشخیص این صافی به. )2008گنزالز و وود، (است 

اسالم (بینایی  هاي مختلفی از علوم نظیر ماشین  لبه در شاخه
ویلسون، (هاي پزشکی  تصاویر و داده، )2010و همکاران، 



 87                                                                                                                                               اي بازتابی به کمک نشانگر سوبل هاي لرزه ها در داده شناسایی گسل

 

  

کاراچنسیو و (هاي نجومی  ، تصاویر و داده)2001
جینگ و همکاران، (اي  هاي لرزه و داده )2007همکاران، 

؛ 2011؛ اکراوي و بوئه، 2011؛ اکراوي و همکاران، 2007
پور و همکاران،  ؛  اعظم2014چاپرا و همکاران، 

پور،  ب؛ اعظم1393پور و همکاران،  الف؛ اعظم1393
  .شود کار برده میبه) 1393

هاي سوبل دوبعدي ، پس از معرفی صافیدر این مقاله
اي براي  عنوان یک نشانگر لرزهبعدي از آن بهو سه

اي بازتابی مصنوعی و  هاي لرزه ها در داده شناسایی گسل
شود و  بعدي استفاده میواقعی در دو حالت دوبعدي و سه

اي همدوسی مورد  درنهایت نتایج آن با نشانگر لرزه
  .گیرد مقایسه قرار می

  
  بعديصافی سوبل دوبعدي و سه     2

صافی دوبعدي سوبل مشتق تقریبی تصویر را از روي دامنه 
ها محاسبه  هاي مجاور در راستاي سطر و ستون پیکسل

مورب وزن  هاي همسایه غیر اي که پیکسل گونهکند به می
طه از در هر نق Gمطلق  محاسبه گرادیان. دو برابر دارند

یک تصویر دوبعدي با استفاده از صافی سوبل مطابق رابطه 
x,(معادل جمع برداري مشتقات جهتی  )1( yG G(  در دو

این مشتقات جهتی را . باشد راستاي عمود بر یکدیگر می
xSتوان با استفاده از کاربست دو عملگر می بر  ySو 

دست آورد  به )3(و  )2(مطابق روابط  Iروي تصویر 
  ):2013گوپتا و مازومدار، (
  

)1(                                                2 2 ,x yG G G  
  

)2         (                                              ,x xG S I   
  

)3 (                                                      ,y yG S I   
  

عملگرهاي وبعدي است و دهنده همامیخت دنشان که 
xS  وyS  شوند  تعریف می) 4(با رابطه  3×3با ابعاد
  ):1968سوبل و فلدمن، (

)4 (       
1 0 1 1 2 1

2 0 2 0 0 0
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تعریف  3×3طور معمول با اندازه عملگر سوبل به
تر نیز  ندازه بزرگاما گاهی صافی سوبل براي ا. شود می

تر،  عملگرهاي سوبل با اندازه بزرگ. شود تعریف می
کنند و  تصویر ورودي را به میزان بیشتري هموار می

منظور دستیابی به به. تري به نوفه دارند حساسیت کم
 )5(تر از رابطه  یافته با اندازه بزرگ عملگر سوبل تعمیم

  .شود استفاده می
  

)5 (
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بعدي باشد، در مواردي که داده وروي به صافی سوبل سه
. بعدي صافی سوبل استفاده کردبایستی از عملگرهاي سه

به  )6(از رابطه  Gمطلق  گرادیانبعدي، براي حالت سه
 zو  x ،yمشتقات جهتی در سه راستاي  .آید دست می

بر روي  zSو  xS ،ySتوان با کاربست سه عملگر را می
   :آورددست به) 9( الی )7(مطابق روابط  Iبعدي  داده سه

  

)6(                                      2 2 2 ,x y zG G G  G  
  

)7(                                                   ,x xG S I   
  

)8(                                                   ,y yG S I   
  

)9(                                                   ,z zG S I   
  

عملگر . بعدي استدهنده همامیخت سهنشان که 
xS شود  میتعریف  )10(مطابق رابطه  3×3×3با ابعاد   

بعدي حول در فضاي سه xSاز چرخش  zSو  ySو
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حافظ و همکاران، (آیند  دست میرهاي مختصات بهمحو
2011.(  
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تر را  یافته با اندازه بزرگ بعدي تعمیمعملگرهاي سوبل سه
  :دست آوردبه )11(توان مطابق رابطه  می
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اي  عنوان یک نشانگر لرزههنگامی که صافی سوبل به

شود، بایستی یک  کار برده میها به براي شناسایی گسل
ضریب وزنی کوچک و حتی صفر براي مولفۀ گرادیان در 

غیر این زیرا در . جهت محور زمان یا عمق در نظر گرفت
بندي نیز در خروجی حضور  صورت مرزهاي ناشی از الیه

کنند و تفسیر نتیجه حاصل را براي تعیین موقعیت  پیدا می
  . )2011اکراوي و بوئه، (کنند  ها دچار مشکل می گسل

اي براي شناسایی مرز  همانند بسیاري از نشانگرهاي لرزه
ها، عملگر سوبل نیز بایستی با شیب  ناپیوستگی

 اي همسـو شـود تا مرز رویدادهــاي بازتــابی در داده لـرزه
و  عنوان یک لبه عمل نکنددار خود به رویداد بازتابی شیب

. هاي واقعی مورد شناسایی قرار گیرند فقط ناپیوستگی
اي  هاي لرزهیب محلی رویدادهاي بازتابی در دادهش

هاي  توان از روش بعدي را میبازتابی دوبعدي و سه

در این . )2007چاپرا و مارفورت، (مختلفی محاسبه کرد 
مارفورت و همکاران، (مقاله از روش جستجوي شیب 

که بر مبناي انتخاب شیب با بیشینه مقدار همبستگی ) 1998
  .باشد، استفاده شده است محلی میداده در یک پنجره 

 
  مثال مصنوعی     3

به منظور ارزیابی صحت عملکرد الگوریتم معرفی شده، 
اي مصنوعی دوبعدي و  هاي لرزه ابتدا روش بر روي داده

در مثال اول براي یک مدل . گردد بعدي اعمال میسه
اي مصنوعی با موجک چشمه  بعدي داده لرزهزمین دو

 6تولید شد که ) 1995ریف و جلدارت، ش(اي ریکر  لرزه
نمونه در هر  2اراي شیب دار دارد و هر الیه د الیه شیب

اي مصنوعی دوبعدي  داده لرزه 1در شکل . ردلرزه است
نوفه و همراه نوفه تصادفی با نسبت سیگنال در دو حالت بی

 .بل نشان داده شده است دسی 4به نوفه 

نتایج کاربست نشانگرهاي سوبل دوبعدي  2در شکل 
و متداول همدوسی بر مبناي ساختار ویژه بر روي داده 

نوفه و همراه نوفه که با استفاده نوعی در دو حالت بیمص
اند، نشان داده شده  محاسبه شده 3×3اي به اندازه  از پنجره

در این حالت، عملگرهاي صافی سوبل با در نظر . است
اند و مقدار  گرفتن شیب رویدادها بر روي داده اعمال شده

وزن مشتق جهتی در راستاي زمان در ضریب صفر ضرب 
شود، موقعیت گسل  طور که مشاهده میهمان. استشده 

خوبی مشخص نوفه و همراه نوفه بهدر هر دو حالت بی
اما درمقابل، نتایج نشانگر همدوسی بیانگر . شده است

این نشانگر نسبت به نشانگر سوبل   عملکرد ضعیف
این عملکرد ضعیف در حضور نوفه بیشتر دیده . باشد می
پنجره براي محاسبه نشانگرهاي تر اندازه بزرگ. شودمی

سوبل و همدوسی در مقابل کاهش تاثیر نوفه، باعث 
  .شود کاهش توان تفکیک نتایج می

الیه  3بعدي، داده مصنوعی تولیدشده از در حالت سه
نمونه زمانی در هر ردلرزه  1که داراي شیب است دار  شیب
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نمونه زمانی در هر ردلرزه در  2در راستاي خط گیرنده و 
خط  63داده مورد نظر داراي . باشد استاي خط چشمه میر

در شکل . نمونه زمانی است 369خط چشمه و  83گیرنده، 
نوفه و همراه بعدي در هر دو حالت بیداده مصنوعی سه 3

بل نشان  دسی 6/3نوفه تصادفی با نسبت سیگنال به نوفه 
در داده مذکور، یک ناپیوستگی در راستاي . شده است
. ایجاد شده است 42و  41ه بین دو خط چشمه خط گیرند

بعدي بعدي مذکور، داده سهبراي درك بهتر داده سه
ها و  خورده نیز رسم شده است تا نحوه شیب الیهبرش

 .موقعیت گسل مصنوعی نشان داده شود

نتایج کاربست نشانگر سوبل بر روي داده  4در شکل 
براي . است نوفه و همراه نوفه نشان داده شدهبعدي بیسه

مقایسه نتایج نشانگر همدوسی بر مبناي ساختار ویژه نیز 
نوفه و همراه نوفه بعدي مصنوعی بیاي سه براي داده لرزه

. نشان داده شده است 5نیز محاسبه گردید که در شکل 
نوفه نتایج شود در حالت بی طور که مشاهده میهمان

ویژه  نشانگر سوبل و نشانگر همدوسی بر مبناي ساختار
اي همراه نوفه،  اما در داده لرزه. نتایج تقریباً یکسانی دارد

نوفه تاثیر زیادي بر روي نتایج نشانگر همدوسی دارد و تا 
حدودي موقعیت ناپیوستگی را پوشانده و محو کرده 

  .است
  
  

  
تصادفی با نسبت سیگنال به  همراه نوفه) ب(بدون نوفه و ) الف(رزه نمونه زمانی در هر ردل 2دار با شیب  الیه شیب 6اي مصنوعی دوبعدي با  داده لرزه. 1شکل 

  .دهد مصنوعی نشان می  ها موقعیت گسل را بر روي داده پیکان .بلدسی 3نوفه 
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نشانگر   .بلدسی 3نوفه تصادفی با نسبت سیگنال به  همراه نوفه) ب(بدون نوفه و ) الف(اي مصنوعی در حالت  نشانگر سوبل دوبعدي براي داده لرزه. 2شکل 

  .همراه نوفه) د(بدون نوفه و ) ج(اي مصنوعی در حالت  همدوسی بر مبناي ساختار ویژه براي داده لرزه
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در راستاي نمونه زمانی در هر ردلرزه  2نمونه زمانی در هر ردلرزه در راستاي خط گیرنده و  1دار با شیب  الیه شیب 3بعدي با اي مصنوعی سه داده لرزه. 3شکل 

  .خورده آنبل و برش دسی 6/3داده آغشته به نوفه تصادفی با نسبت سیگنال به نوفه ) د(و ) ج. (خورده آننوفه و برشداده بی) ب(و ) الف. (خط چشمه
  
  داده صحرایی     4
هاي  منظور بررسی عملکرد نشانگر سوبل در مورد دادهبه

شی از یک داده اي واقعی، ابتدا الگوریتم بر روي بخ لرزه
اي دوبعدي مورد استفاده  مقطع لرزه. دوبعدي اعمال شد

  .ردلرزه است 51نمونه زمانی و  210شامل 
. الف داده مورد نظر نشان داده شده است-6در شکل 

در این شکل موقعیت یک گسل بر روي داده به صورت 

ج -6ب و -6هاي در شکل. چین نشان داده شده است خط
شانگر سوبل و همدوسی بر مبناي ساختار ترتیب نتایج نبه

ویژه که در راستاي شیب رویدادها بر روي داده اعمال 
طور که مشاهده همان. گردیده، نشان داده شده است

شود، گسل مذکور در نتیجۀ حاصل از نشانگر سوبل به  می
. مراتب بهتر از نتیجۀ نشانگر همدوسی مشخص شده است



 1395، 4، شماره 10فیزیک ایران، جلد مجله ژئو                                       و همکاران پور اعظم                                                                                                       92

  

شانگر سوبل به مراتب عالوه بر آن، سرعت محاسبات ن
  .بیشتر از نشانگر همدوسی است

منظور بررسی عملکرد نشانگر سوبل در مورد به
اي با تعداد  بعدي، بخشی از داده لرزهاي سه هاي لرزه داده
ردلرزه در خط چشمه و  54ردلرزه در خط گیرنده و  84

شرق ایران  نمونه زمانی از یکی از میادین گازي شمال 180

در . نشان داده شده است 7دید که در شکل انتخاب گر
اي مورد نظر نیز  خورده از داده لرزهشکل دو نماي برش

شود،  طور که در شکل مشاهده میهمان. رسم شده است
تواند ناشی  ناپیوستگی در بازتابنده قوي وجود دارد که می

  .از گسل باشد

  
  

  

  
تصادفی با نسبت سیگنال به نوفه  همراه نوفه) د(و ) ج(بدون نوفه و ) ب(و ) الف(اي مصنوعی  اده لرزهبعدي بر روي دسوبل سه نشانگر اعمال حاصل .4شکل 

 .خورده براي نمایش بهتر در حالت نشان داده شده است نتایج برش .بلدسی 6/3
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تصادفی با نسبت  همراه نوفه) د(و ) ج(بدون نوفه و ) ب( و) الف(اي مصنوعی  همدوسی بر مبناي ساختار ویژه بر روي داده لرزه نشانگر اعمال حاصل .5شکل 

  .خورده به منظور نمایش بهتر در حالت نشان داده شده استنتایج برش .بلدسی 6/3سیگنال به نوفه 
  
  

این ناپیوستگی با استفاده از پیکان در نماهاي برش خورده 
بر  3×3×3اي سوبل با ابعاد  نشانگر لرزه. اند مشخص شده

داده مورد نظر با در نظر گرفتن شیب زمانی ظاهري روي 
منظور مقایسه نتایج با یک روش متداول، به. محاسبه شد
اي همدوسی مبتنی بر ساختار ویژه نیز بر روي  نشانگر لرزه

برش زمانی از دو نشانگر . داده مورد نظر اعمال گردید
اي سوبل و همدوسی در افق زمانی مربوط به نمونه  لرزه

نیز  9در شکل . نشان داده شده است 8در شکل  46 زمانی
براي درك بهتر نتایج و تفسیر آنها با استفاده از روند 

هاي مذکور در موقعیت واقعی خود  اي، برش هاي لرزه داده
اي  خورده از داده لرزه صورت رنگی بر روي نماي برشبه

شود، محل  طور که مشاهده میهمان. نشان داده شده است
دست آمده از دو نشانگر به خوبی با ناپیوستگی گسل به

  .اي همپوشانی دارد داده لرزه
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  .همدوسی بر مبناي ساختار ویژه) ج(نشانگر سوبل و ) ب(و نتایج ) چین مشخص شده است صورت خطگسل به(اي دوبعدي واقعی  داده لرزه) الف( .6شکل 

  

  
هاي  خورده داده مذکور که موقعیت گسلبرش) ب(اي از میدان گازي در شمال شرق ایران و  ط به ناحیهبعدي مربواي سه بخشی از داده لرزه) الف( .7شکل 

  .اند تفسیرشده روي آن مشخص شده
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  .همدوسی بر مبناي ساختار ویژه) ب(بعدي و سوبل سه) الف(اي  از نتایج نشانگر لرزه 46برش زمانی در نمونه زمانی  .8 شکل

  

  
همدوسی بر مبناي ساختار ویژه بر روي دو داده ) د(و ) ج(بعدي و سوبل سه) ب(و ) الف(از نشانگر  46برش زمانی در افق نمونه زمانی  نمایش .9 شکل

  .خوردهاي برش لرزه
  

  گیري نتیجه     5
شناسی هستند که  ترین رویدادهاي زمینها از مهم گسل

ي عامل ا هاي لرزه شناخت و تعیین محل دقیق آنها در داده
مهمی در توصیف مخازن هیدروکربن و مطالعات 

در این مقاله، از . شودژئومکانیکی مخازن محسوب می
ها  بعدي براي شناسایی گسلنشانگر سوبل دوبعدي و سه

بعدي استفاده و نتایج آن اي دوبعدي و سه هاي لرزه در داده
با نشانگر متداول همدوسی بر مبناي ساختار ویژه مقایسه 

هاي  بر اساس نتایج حاصل از دو نشانگر در داده. شد

توان گفت که نشانگر سوبل در  مصنوعی و واقعی می
ها عملکرد و دقت بهتري  شناسایی و تعیین موقعیت گسل

. نسبت به نشانگر همدوسی بر مبناي ساختار ویژه دارد
همچنین پایداري نشانگر سوبل در مقابل نوفه نیز بیشتر از 

از نظر زمان محاسبات نیز به دلیل . ستنشانگر همدوسی ا
تر، نشانگر سوبل داراي سرعت بیشتري از  محاسبات ساده

نشانگر همدوسی و زمان اجراي آن در حدود نصف زمان 
لذا . اجراي الگوریتم همدوسی بر مبناي ساختار ویژه است

توان گفت که نشانگر سوبل یک نشانگر جایگزین  می
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ر امر شناسایی مناسب براي نشانگر همدوسی د
  .هاست گسل
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Summary  
Faults are among the most important geological events for hydrocarbon and mineral exploration and geological 
studies. They are considered as the major hydrocarbon traps whose detection in seismic reflection data have 
important roles in hydrocarbon reservoir characterization and geomechanical studies of reservoirs. According to 
previous studies, approximately 75% of the oil fields are associated with faults. Faults can influence the 
efficiency of hydrocarbon reservoirs by improving the permeability of a porous medium. Faults are defined as a 
discontinuity along a geological layer or geological event which is the result of the failure of that layer or event 
against the tension exerted on it. 
Reflection seismology is one of the best geophysical methods for hydrocarbon exploration. Various methods 
have been introduced to identify faults in seismic reflection data. In seismic reflection data, faults can be seen as 
discontinuities along the reflectors. One of the conventional methods of interpretation of the faults is a manual 
interpretation of seismic horizons which is a highly time-consuming process. Due to the nature of the seismic 
data, identification of faults plane in this data is a difficult process.  
Seismic attributes are considered as useful tools that will reveal hidden information in seismic data which can 
help the interpreters to detect faults. In fact, a seismic attribute can be used as a filter that makes the structural 
and stratigraphic information more apparent from the seismic data. There are several seismic attributes for faults 
detection in reflection seismic data such as coherency, curvature, chaos, and variance. The seismic coherence 
attribute is one of the most common attributes for fault detection. This attribute is calculated by different criteria 
such as cross-correlation, semblance, eigenstructure, gradient structure tensor. 
In this paper, we used a new form of a seismic attribute for edge detection. It is the Sobel filter which is a widely 
used tool in image processing, computer vision, and edge detection problems. It is the first derivative of the 
image and is sensitive to amplitude changes. It is a discrete differentiation operator, computing an approximation 
of the gradient of the image intensity function by convolving the isotropic 3 3  operators. These operators are 
extensible to higher sizes and dimensions. Therefore, the Sobel attributes can be used in two- and three-
dimensional seismic data. It can be used in seismic data for identification of the geological events such as faults, 
salt dome, and buried channels. 
The efficiency of dip guided Sobel attribute is evaluated by applying it to both synthetic and real seismic data. 
We compared the obtained results with the results of conventional seismic coherency attributes. In this paper, we 
used the eigenstructure-based coherency attribute. Comparison of the results of synthetic models in both noise-
free and noisy cases in two and three dimensions show that the dip guided Sobel filter can be a good alternative 
for coherence attributes. In comparison with the coherence attributes, dip guided Sobel attribute is a short run 
time process and has large stability against noise. In real seismic tests in two and three dimensions, the obtained 
results from two attributes show that the dip guided Sobel attribute performs better than the eigenstructure-based 
coherency attribute. 
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